
Załącznik nr 1
do uzasadnienia do uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2020 r.

Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2020 roku 
zadań inwestycyjnych w Gminie Zdzieszowice

L P N azw a zadan ia
O gólny koszt 

in w estyc ji
Ź ród ła

fin a n so w a n ia

Data
rozpoczęcia

/zakoń czen ia
Z akres rzeczow y

C elow ość
p lan ow an ia  zadania

1 Przebudowa ul. 
Dzierżonia w Żyrowej

572.200,00 środki własne rok
2017-2020

Wykonanie
kanalizacji
deszczowej,
rozbudowa
kanalizacji
sanitarnej,
przebudowa sieci
wodociągowej,
nowa podbudowa,
ułożenie
krawężników,
ułożenie
nawierzchni z
kostki betonowej.

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

2 Przebudowa drogi na 
dz. nr 1727/1 w 
Zdzieszowicach -  
odnoga ul. Za Odrą

230.000,00 środki własne rok
2018-2020

Wykonanie 
podbudowy oraz 
ułożenie 
nawierzchni z 
tłucznia. 
Przebudowa 
skrzyżowania z 
drogą powiatową.

Obecny stan 
drogi
uniemożliwia 
dojazd do posesji 
przez mieszkańca 
ulicy Za Odrą.

3 Wykonanie progów 
zwalniających na ul. 
Piastów przy PP nr 6 
oraz na ul. Parkowej w 
Rozwadzy

22.000,00 środki własne rok
2020

Wykonanie
progów
zwalniających.

Na ul. Parkowej 
w Rozwadzy 
oraz przy PP nr 6 
w Z-cach 
występuje stały 
problem z 
przekraczaniem 
dopuszczalnej 
prędkości przez 
kierujących 
pojazdami.

4 Termomodernizacja 
budynku przy ul. Plac 
1-go Maja 16 
(OŚiGW)

125.000 środki własne rok
2017-2020

Docieplenie ścian 
budynku.

Zapobieganie 
niskiej emisji 
pyłów do 
atmosfery 
związanych ze 
sposobem 
opalania
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L P N azw a zadania
O gólny koszt 

in w estyc ji
Ź ród ła

fin a n so w a n ia

Data
rozpoczęcia

/zakończen ia
Z akres rzeczow y

C elow ość
p lan ow an ia  zadania

mieszkań w 
budynku.

5 Adaptacja części 
budynku przy sali 
gimnastycznej na ul. 
Góry Św. Anny w 
Zdzieszowicach na 
siedzibę MGOPS w 
Zdzieszowicach

2.200.000,00 środki własne rok
2019-2020

Adaptacja 
pomieszczeń w 
budynku przy sali 
gimnastycznej na 
ul. Góry Św. Anny 
w Zdzieszowicach 
na nową siedzibę 
MGOPS w 
Zdzieszowicach

Obecna siedziba 
MGOPS ze 
względu na 
ograniczenia 
lokalowe nie 
zapewnia 
odpowiednich 
warunków pracy 
dla pracowników 
oraz standardów 
obsługi petentów.

6 Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Filarskiego 19 -  etap I 
(OŚiGW)

132.357,75 środki własne rok 2020- 
2023

Docieplenie ścian 
budynku

Zapobieganie 
niskiej emisji 
pyłów do 
atmosfery 
związanych ze 
zużyciem energii 
niezbędnej do 
ogrzewania 
budynku.

7 Wykupy gruntów 20.000,00 środki własne rok
2020

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

8 Wykonanie 
klimatyzacji w 
pomieszczeniach 
biurowych

35.000,00 środki własne rok
2020

Wykonanie
klimatyzacji

Inwestycja ma na 
celu zapewnienie 
właściwych 
warunków pracy 
w
pomieszczeniach 
biurowych 
budynku UM 
Zdzieszowice.

9 Budowa garażu na dz. 
ew. 151 w

45.000,00 środki własne 2019-
2020

Budowa garażu. Zakupiony dla 
Straży Miejskiej
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L P N azw a  zadania
O gólny koszt 

in w estyc ji
Ź ród ła

f in a n so w a n ia

Data
rozpoczęcia

/zakoń czen ia
Z akres rzeczow y

C elow ość
plan ow an ia  zadan ia

Zdzieszowicach pojazd specjalny 
wymaga
zadaszenia celem 
zapewnienia 
długotrwałej i 
bezawaryjnej 
pracy.

10 Zagospodarowanie 
terenu wokół budynku 
remizy strażackiej -  
fundusz sołecki wsi 
Żyrowa

36.996,40 środki własne 2019-2020 Zagospodarowani 
e terenu wokół 
budynku remizy.

Konieczność 
zagospodarowani 
a terenu wokół 
budynku dla 
potrzeb sołectwa 
Żyrowa.

11 Wykonanie 
monitoringu boisk 
szkolnych -  PSP nr 1

25.100,00 środki własne rok 2020 Wykonanie
monitoringu

Zapewnienie
bezpieczeństwa
uczniów oraz
zapobieganie
próbom
dewastacji.

12 Rozbudowa systemu 
monitoringu w 
PSP nr 2

8.000,00 środki własne rok 2020 Rozbudowa
systemu
monitoringu

Zapewnienie
bezpieczeństwa
uczniów oraz
zapobieganie
próbom
dewastacji.

13 Wykonanie izolacji 
ścian piwnic w 
budynku PSP nr 2 -  
wykonanie 
dokumentacji

20.000,00 środki własne rok 2020 Wykonanie
dokumentacji

Zapobieganie 
zawilgoceniu 
ścian budynku.

14 Wykonanie 
ogrodzenia od ul. 
Żyrowskiej -  PSP nr 2

25.000,00 środki własne rok 2020 Wykonanie
ogrodzenia

Brak ogrodzenia 
terenu szkolnego.

15 Budowa schodów 
zewnętrznych 
ewakuacyjnych przy 
sali basenowej -  PSP 
nr 3

48.000,00 środki własne rok 2020 Budowa schodów
zewnętrznych
ewakuacyjnych

Schody ze 
względu na zły 
stan techniczny 
zostały 
wyłączone z 
eksploatacji.

16 Wykonanie 
klimatyzacji w 
świetlicy PSP nr 3

11.000,00 środki własne rok
2020

Wykonanie
klimatyzacji

Inwestycja ma na 
celu zapewnienie 
właściwych 
warunków 
pobytu uczniów
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LP N azw a zadania
O gólny koszt 

inw estycji
Ź ród ła

fin a n so w a n ia

Data
rozpoczęcia

/zakończen ia
Z akres rzeczow y

C elow ość
p lan ow an ia  zadania

w świetlicy.

17 Wykonanie izolacji 
ścian piwnic w 
budynku PSP w 
Żyrowej oraz 
wykonanie 
nawierzchni placu 
przy szkole -  
wykonanie 
dokumentacji 
projektowo - 
kosztorysowej

20.000,00 środki własne rok 2020 Wykonanie 
dokumentacji 
projektowo - 
kosztorysowej

Zapobieganie 
zawilgoceniu 
ścian budynku. 
Nawierzchnia 
placu przy szkole 
jest w złym 
stanie
technicznym.

18 Termomodernizacja 
budynku szkolnego 
przy ul. Nowej 3 w 
Zdzieszowicach 
(OŚiGW)

1.968.005,76/
538.600,00*

środki własne 
+ środki 

Aglomeracji 
Opolskiej

rok
2016-2020

Kontynuacja 
realizacji tego 
zadania

Zmniejszenie
emisji
szkodliwych 
substancji do 
atmosfery + 
poprawa estetyki 
obiektu.

19 Wykonanie 
klimatyzacji w salach 
zabaw, jadalni i kuchni 
w PP nr 2

16.000,00 środki własne rok
2020

Wykonanie
klimatyzacji

Inwestycja ma na 
celu zapewnienie 
właściwych 
warunków 
pobytu dzieci w 
placówce oraz 
pracy
pracowników
obsługi
przedszkola.

20 Wykonanie 
klimatyzacji w 2 
salach zabaw i 
magazynie 
spożywczym w P-5

25.000,00 środki własne rok
2020

Wykonanie
klimatyzacji

Inwestycja ma na 
celu zapewnienie 
właściwych 
warunków 
pobytu dzieci w 
placówce oraz 
chłodzenia 
produktów 
żywnościowych 
w magazynie.

21 Termomodernizacj a 
budynku P-6 -  
wykonanie 
dokumentacji 
projektowo- 
kosztorysowej -

40.000,00 środki własne rok
2020-2023

Wykonanie
dokumentacji

Zmniejszenie
emisji
szkodliwych 
substancji do 
atmosfery + 
poprawa estetyki
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L P N azw a  zadania
O gólny koszt 

in w estyc ji Ź ród ła
fin a n so w a n ia

Data
rozpoczęcia

/zakoń czen ia
Z akres rzeczow y C elow ość

p lan ow an ia  zadania

(OŚiGW) obiektu.
22 Wykonanie

klimatyzacji
55.000,00 środki własne rok

2020
Wykonanie 
klimatyzacji w 
pomieszczeniach 
Żłobka
Samorządowego 
w Zdzieszowicach

Inwestycja ma na 
celu zapewnienie 
właściwych 
warunków 
pobytu dzieci w 
żłobku.

23 Zagospodarowanie 
terenu rekreacyjnego 
w Oleszce -  fundusz 
sołecki wsi Oleszka 
oraz Jasiona

19.428,60 środki własne rok 2020 Zagospodarowani 
e terenu 
rekreacyjnego

Zagospodarowan
ie tego terenu
stanowi
przedmiot
wniosków
mieszkańców
sołectwa.

24 Budowa budynku 
wielofunkcyjnego w 
Januszkowicach: 
zagospodarowanie 
terenu wokół budynku 
-  fundusz sołecki wsi 
Januszkowice

34.796,40 środki własne rok 2020 Zagospodarowani 
e terenu wokół 
budynku

Zagospodarowan
ie tego terenu
stanowi
przedmiot
wniosków
mieszkańców
sołectwa.

25 Zagospodarowanie 
działki nr 285/1 km 
Rozwadza przy ul. 
Szkolnej - fundusz 
sołecki wsi Rozwadza

99.478,38/
36.996,40*

środki własne rok 2017- 
2020

Kontynuacja
zagospodarowania
przedmiotowej
działki

Zagospodarowan
ie tej działki
stanowi
przedmiot
wniosków
mieszkańców
sołectwa.

26 Zagospodarowanie 
działki nr 509/2 przy 
ul. Leśnej w 
Zdzieszowicach

87.000,00 środki własne rok
2019-2020

Zagospodarowani 
e terenu działki

Zagospodarowan 
ie tego terenu 
stanowi 
przedmiot 
wniosków 
mieszkańców 
osiedla. Dotyczy 
działki przejętej 
w ostatnim czasie 
przez Gminę.

27 Przebudowa drogi 
transportu rolnego na 
dz. nr 192/2 w Oleszce 
-  na odcinku od dz. nr 
82 do dz. nr 214

65.000,00 środki własne rok 2020 Przebudowa drogi 
transportu rolnego

Rozwiązanie
problemu
odwodnienia
przedmiotowej
drogi stanowi
przedmiot
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L P N azw a zadania
O gólny koszt 

in w estyc ji
Ź ródła

fin a n so w a n ia

Data
rozpoczęcia

/zakończen ia
Z akres rzeczow y

C elow ość
p lan ow an ia  zadania

postulatów
mieszkańców
sołectwa
Oleszka.

28 Zagospodarowanie 
terenu przylegającego 
do budynku 
samorządowego na 
Starym Osiedlu -  dz. 
689/2 w 
Zdzieszowicach

125.000,00 środki własne rok 2020 Zagospodarowani 
e terenu
przylegającego do 
budynku

Zagospodarowan
ie tego terenu
stanowi
przedmiot
wniosków
mieszkańców
osiedla.

29 Wykonanie 
klimatyzacji w sali 
spotkań w budynku 
wielofunkcyjnym -  
fundusz sołecki wsi 
Krępna

20.000,00 środki własne rok
2020

Wykonanie
klimatyzacji

Inwestycja ma na 
celu zapewnienie 
właściwych 
warunków 
pobytu
użytkowników 
sali spotkań w 
budynku
wielofunkcyjnym 
w Krępnej.

30 Dotacja celowa z 
budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie 
kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych 
jednostek 
niezaliczanych do 
sektora finansów 
publicznych :
1) dofinansowanie 
osobom fizycznym i 
wspólnotom 
mieszkaniowym 
kosztów inwestycji 
służących ochronie 
powietrza (OŚiGW)

85.000,00 środki własne rok
2020

Dotacja osobom 
fizycznym i 
wspólnotom 
mieszkaniowym

Zmniejszenie
emisji
szkodliwych 
substancji do 
atmosfery.

* dotyczy kwoty finansowania w roku 2019

Sporządził:

Zatwierdził:
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