
Załącznik nr 1
do uzasadnienia do uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017 r.

Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2017 roku 
zadań inwestycyjnych w Gminie Zdzieszowice

LP N a w a  zadania Ogólny koszt 
inwestycji

Źródła
finansowania

Data
rozpoczęcia
/zakończeni

a

Zakres rzeczowy Celowość
panowania zadania

i Budowa kanalizacji 
deszczowej 
odwadniającej pas 
drogi wojewódzkiej nr 
423 na odcinku 
przebiegającym przez 
obszar zabudowany 
miejscowości 
Januszkowice wraz z 
przebudową 
nawierzchni

300.000,00 Środki własne 
jako partycypacja 
dla Województwa 

Opolskiego

rok
2016/2017

Budowa
kanalizacji
deszczowej,
częściowa
wymiana
podbudowy,
położenie dwóch
warstw
nawierzchni
asfaltowej,
ułożenie
krawężników po
obu stronach
jezdni

Stan nawierzchni 
obecnej drogi 
zagraża
bezpieczeństwu
jej
użytkowników 
oraz stanowi 
przedmiot skarg i 
interpelacji 
mieszkańców na 
przestrzeni 
ostatnich 
kilkunastu lat,

2 Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1808, 
ul Góry św. Anny 
wraz z budową ronda 
na skrzyżowaniu z ul. 
Nową w 
Zdzieszowicach

1.500.000,00 środki własne 
jako partycypacja 

dla powiatu + 
środki powiatu 
krapkowickiego

rok 2015/ 
2017

Nowe warstwy 
konstrukcyjne 
nawierzchni, 
budowa ronda, 
wykonanie ścieżki 
pieszo-rowerowej, 
przebudowa 
przepustu, 
odwodnienie pasa 
drogowego

Obecny stan
drogi, a przede
wszystkim
rozwiązanie
skrzyżowania
stanowi
zagrożenie dla jaj 
użytkowników

3 Modernizacja części 
ul. Bocznej w Żyrowej

504.181,00 środki własne rok
2015/2017

Położenie nowej
nawierzchni
asfaltowej,
częściowe
poszerzenie
jezdni, wykonanie
chodnika

Obecny stan 
drogi budzi 
niezadowolenie 
jej
użytkowników, 
od wielu lat 
mieszkańcy 
wnioskują o jej 
modernizację

4 Budowa chodnika 
wzdłuż ul. Myśliwca 
od skrzyżowania z u l . 
Pokoju w stronę torów 
kolejowych

79.136,00 środki własne rok
2017

Wykorytowanie, 
ułożenie kostki 
betonowej + 
okrawężnikowa- 
nie

W tej części ul. 
Myśliwca nie 
posiada 
chodnika. Ze 
względu na duży 
ruch pieszych i
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LP Nazwa zadania Ogólny koszt 
inwestycji

Źródła
finansowania
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rozpoczęcia
/zakończeni

a

Zakres rzeczowy
Celowość

panowania zadania

samochodów 
ruch pieszych 
skrajem drogi 
zagraża ich 
bezpieczeństwu.

5 Wykonanie przejścia 
dla pieszych na 
ul. Kopernika w 
Zdzieszowicach

20.000,00 środki własne rok
2017

Wykonanie 
projektu + 
fizyczne 
wykonanie 
przejścia dla 
pieszych.

Wykonanie 
przejścia 
sugerowane jest 
od kilku lat w 
miejscu, w 
którym dzieci 
przechodzą do 
budynku N 
szkolnego. ' 
Przejście dla 
pieszych 
zagwarantuje 
bezpieczeństwo 
w rejonie szkoły.

6 Termomodemizacja
budynku
mieszkalnego przy ul. 
plac 1-go Maja 16 w 
Zdzieszowicach

95.000,00 środki własne rok
2017

Położenie
warstwy
dociepleniowej +
malowanie
elewacji

Zmniejszenie
emisji
szkodliwych 
substancji do 
atmosfery + 
poprawa estetyki 
obiektu

7 Wykupy gruntów 130.000,00 środki własne rok
2017

Wykup gruntów Prowadzone 
inwestycje 
niejednokrotnie 
wymagają 
zlokalizowania 
części inwestycji 
na gruncie 
innych
właścicieli, co 
rodzi
konieczność ich 
wykupu przed 
realizacja 
inwestycji

8 Wykonanie 
klimatyzacji na II 
piętrze w nowej części 
budynku

25.000,00 środki własne rok
2017

Wykonanie i 
montaż urządzeń 
do klimatyzacji

W okresie letnim 
wysoka 
temperatura w 
pomieszczeniach 
utrudnia pracę
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L P Nazwa zadania Ogólny koszt 
inwestycji

Źródła
finansowania

Data
rozpoczęcia 
/ zakończeni 

a

Zakres rzeczowy Celowość
panowania zadania

oraz pogarsza
komfort
petentów

9

\

Budowa budynku 
wielofunkcyjnego w 
Krępnej : przebudowa 
i rozbudowa budynku 
wielofunkcyjnego 
wraz z adaptacja na 
cele mieszkalne.

2.080.000,00 środki własne rok
2015/2017

Wykonanie 7-miu 
mieszkań na 
piętrzę obiektu, 
adaptacja parteru 
oraz piwnic 
obiektu na 
potrzeby 
organizacji 
działających na 
terenie sołectwa

Konieczność 
zakończenia 
budowy obiektu 
trwającej przez 
wiele lat, 
realizacja potrzeb 
środowiska 
lokalnego

10 Budowa budynku 
wielofuncyjnego w 
Januszkowicach -  
wykonanie zaplecza 
dużej sali -  fundusz 
sołecki

8.969,90,00 środki własne rok
2014/2017

Ogólnobudowlane 
prace adaptacyjne 
pomieszczenia na 
zapleczu dużej 
sali (I piętro 
budynku)

Konieczność
wykończenia
tego
pomieszczenia 
dla potrzeb 
sołectwa 
Januszkowice

11 Zakup podnośnika dla 
osób
niepełnosprawnych
ruchowo

56.000,00 środki własne rok 2017 Zakup podnośnika 
dla osób 
niepełnospra
wnych ruchowo 
na basenie PG 
Zdzieszowice

Umożliwienie 
korzystania z 
basenu przez 
osoby
niepełnosprawne
ruchowo

12 Termomodernizacja 
budynku szkolnego 
przy ul. Nowej 3 w 
Zdzieszowicach -  
kompleksowa 
dokumentacja 
projektowa ( OSiGW)

129.000,00 środki własne Rok 2017 Wykonanie
dokumentacji
projektowej
umożliwiającej
rozpoczęcie
realizacji tego
zadania

Zmniejszenie
emisji
szkodliwych 
substancji do 
atmosfery + 
poprawa estetyki 
obiektu

13 Wykonanie 
oświetlenia ulicy 
Hrabiów von Gaschin- 
fundusz sołecki w 
Żyrowej

27.969,90 środki własne rok 2017 Montaż kolejnych
punktów
oświetleniowych

Ulica jest 
nieoświetlona, 
problem od lat 
stanowi 
przedmiot 
interpelacji i 
wniosków 
mieszkańców

14 Wykonanie 
oświetlenia placu 
rekreacyjnego w

10.516,68 środki własne rok
2015/2017

Montaż kolejnych
punktów
oświetleniowych

Plac rekreacyjny 
nie jest 
dostatecznie
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LP Nazwa zadania Ogólny koszt 
inwestycji

Źródła
finansowania

Data
rozpoczęcia
/zakończeni

a

Zakres rzeczowy
Celowość

panowania zadania

Oleszce -  fundusz 
sołecki

oświetlony
problem od lat
stanowi
przedmiot
interpelacji i
wniosków
mieszkańców

15 Budowa ogrodzenia na 
placu zabaw w 
Wielmierzowicach -  
fundusz sołecki

10.000 środki własne rok
2017

Wykonanie
ogrodzenia

Wykonanie 
ogrodzenia ma na 
celu zapewnienie 
bezpieczeństwa 
dzieciom 
korzystającym z 
placu zabaw / j

16 Modernizacja placu 
targowego w 
Zdzieszowicach

280.000,00 środki własne rok
2015/2016

Położenie nowej 
nawierzchni z 
kostki betonowej, 
ogrodzenie terenu

Stara,
zdewastowana 
powierzchnia 
asfaltowa 
powoduje, że 
stragany są 
ustawione na 
nierównościach i 
kałużach, brak 
ogrodzenia 
powoduje 
zaśmiecanie 
placu targowiska 
po godzinach 
pracy poprzez , 
grupy ' 
chuliganów

17 Wykonanie dwóch 
zadaszeń na boisko 
sportowe w 
Januszkowicach

9.000,00 środki własne rok
2017

Wykonanie dwóch 
zadaszeń na 
boisko sportowe 
w Januszkowicach 
(dla gospodarzy i 
gości)

Podniesienie
walorów
funkcjonalno-
użytkowych
boiska
sportowego w 
Januszkowicach


