
Załącznik nr 1
do uzasadnienia do uchwały 
budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice 
na rok 2023

Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2023 roku 
zadań inwestycyjnych w gminie Zdzieszowice

L P Nazwa zadania Ogólny koszt 
inwestycji

Źródła
finansow ania

Data
rozpoczęcia

/
zakończeni

a

Zakres rzeczowy Celowość
planowania

zadania

1 Przebudowa ul. 
Korfantego w 
Żyrowej

250.473,00
650.000,00

środki własne 
środki z RFIL

rok 2021- 
2023

Wykonanie nowej 
nawierzchni drogi

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

2 Przebudowa drogi
nr 106037 O, ul.
Nowa w Krępnej -
wykonanie
dokumentacji
projektowo-
kosztorysowej

73.200,00 środki własne rok 2022- 
2023

Wykonanie
dokumentacji
projektowo-
kosztorysowej

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

3 Przebudowa drogi 
gminnej nr 106068 
O, ul. Zielona wraz 
z rozbudową 
skrzyżowania z ul. 
Fabryczną i Górną 
w Zdzieszowicach - 
wykonanie 
dokumentacji 
projektowo- 
kosztorysowęj

77.000,00 środki własne rok 2022- 
2024

Wykonanie 
dokumentacj i 
projektowo- 
kosztorysowej

Stan nawierzchni 
obecnej drogi 
zagraża
bezpieczeństwu 
jej użytkowników 
oraz stanowi 
przedmiot skarg i 
interpelacji 
mieszkańców na 
przestrzeni kilku 
ostatnich lat.
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4 Przebudowa drogi 
gminnej nr 106069 
0 , ul. Górna w 
Zdzieszowicach - 
wykonanie 
dokumentacj i 
projektowo- 
kosztorysowej

65.200,00 środki własne rok 2022- 
2023

Wykonanie
dokumentacji
projektowo-
kosztorysowej

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

5 Przebudowa ul. 
Ogrodowej w 
Żyrowej - 
wykonanie 
dokumentacj i 
projektowo- 
kosztorysowej

65.500,00 środki własne rok 2022- 
2023

Wykonanie 
dokumentacj i 
projektowo- 
kosztorysowej

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

6 Przebudowa odnogi 
ul. Korfantego w 
Żyrowej

200.000,00 środki własne rok 2021 - 
2023

Wykonanie 
utwardzenia drogi z 
nawierzchnią z 
kostki betonowej

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

7 Fundusz Sołecki 
wsi Jasiona -  
wykonanie 
przyłącza 
gazowego wraz z 
instalacją wewnątrz 
do budynku w 
Jasionej (OSP)

22.652,54 środki własne rok 2022- 
2023

Wykonanie 
przyłącza gazowego 
wraz z instalacją 
wewnątrz do 
budynku w Jasionej 
(OSP)

Inwestycja
stanowi
przedmiot
wniosku
mieszkańców
sołectwa.

8 Fundusz Sołecki 
wsi Żyrowa -  
zagospodarowanie 
terenu wokół 
remizy strażackiej 
-  wykonanie 
utwardzenia od 
strony podwórza

33.676,80 środki własne rok 2023 C.d.
zagospodarowania 
terenu wokół 
remizy strażackiej -  
wykonanie 
utwardzenia od 
strony podwórza.

Inwestycja
stanowi
przedmiot
wniosku
mieszkańców
sołectwa.
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9 Zakup wyposażenia 
dla OSP

174.120,00 środki z 
nagrody w 
konkursie 
„Rosnąca 

Odporność”

rok 2023 Zakup różnych 
elementów 
wyposażenia 
strażackiego.

Realizacja
wniosków
środowiska
strażaków
ochotników.

10 Budowa nowej 
siedziby Miejskiej i 
Gminnej Biblioteki 
Publicznej w 
Zdzieszowicach

3.050.000. 00
5.950.000. 00

środki własne 
środki RF 
Polski Lad

rok 2022- 
2023

Budowa nowej 
siedziby

Remont
konstrukcj i dachu 
nad
dotychczasową 
siedzibą MGBP 
w Z-cach 
przekracza 
wartość tego 
budynku. Dlatego 
zachodzi 
konieczność 
relokacji.

' 1 Wykupy gruntów 20.000,00 środki własne rok 2023 Wykupy gruntów Prowadzone 
inwestycje 
niejednokrotnie 
wymagają 
zlokalizowania 
części inwestycji 
na gruncie innych 
właścicieli, co 
rodzi konieczność 
ich wykupu.

12 Wykonanie 
ogrodzenia placu 
zabaw w PSP 2

15.700,00 środki własne rok 2023 Wykonanie 
ogrodzenia placu 
zabaw w PSP 2 w 
Zdzieszowicach

Realizacja
podyktowana
względami
bezpieczeństwa
dzieci.

13 Termomodernizacj 
a z częściową 
przebudową 
budynku szkolnego 
przy ul. Nowej 3 w 
Zdzieszowicach -  
segment F i D

924.400,00 środki na 
realizację 
zadań z 
zakresu 
poprawy 

efektywności 
energetycznej

rok 2022- 
2023

Termomodernizacja 
budynku -  
segmenty F i D

Zmniejszenie
emisji
szkodliwych 
substancji do 
atmosfery + 
poprawa estetyki 
obiektu.

14 Wykonanie drzwi 
wewnętrznych 
(związane z 
dostosowaniem 
pomieszczeń do 
potrzeb nowego 
współzarządcy 
budynku tj. 
OPiWP)

16.000,00 środki własne rok 2023 Wykonanie drzwi 
wewnętrznych

Związane z 
dostosowaniem 
pomieszczeń do 
potrzeb nowego 
współzarządcy 
budynku tj. 
OPiWP
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15 Przebudowa
kanalizacji

160.000,00 środki własne rok 2023 Przebudowa
kanalizacji

Wyeliminowanie 
powtarzających 
się awarii 
kanalizacji 
sanitarnej na 
przyłączu do 
nowej siedziby 
OPS i OPiWP w 
Zdzieszowicach

16 Wniesienie 
wkładów do Sp. z 
o.o. z siedzibą w 
Zdzieszowicach

4.300.000,00 środki własne rok 2023 Budowa kanalizacji 
sanitarnej w 
sołectwie Jasiona

Realizacja
postulatów
mieszkańców.

17 Dotacja celowa z 
budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie 
kosztów realizacji 
inwestycji i 
zakupów 
inwestycyjnych 
jednostek 
niezaliczanych do 
sektora finansów 
publicznych 
ljdofinansowanie 
osobom fizycznym, 
wspólnotom 
mieszkaniowym, 
osobom prawnym i 
przedsiębiorcom 
kosztów inwestycji 
służących ochronie 
powietrza 
(OŚiGW)

120.000,00 środki własne rok 2023 Dotacja osobom
fizycznym,
wspólnotom
mieszkaniowym,
osobom prawnym i
przedsiębiorcom

Zmniejszenie
emisji
szkodliwych 
substancji do 
atmosfery

18 Wykonanie 
oświetlenia 
ulicznego na ul. 
Cicha w 
Zdzieszowicach

120.000,00 środki własne rok 2023 Wykonanie
oświetlenia
ulicznego

Inwestycja
stanowi realizację
wieloletnich
postulatów
środowiska
lokalnego.

19 Zagospodarowanie 
działki nr 118 w 
Oleszce przy ul. 
Wiejskiej na 
parking rowerowy, 
ze środków 
Funduszu 
Sołeckiego wsi 
Oleszka oraz 
Funduszu 
Sołeckiego wsi 
Jasiona

23.212,54 środki własne rok 2022- 
2023

Zagospodarowanie 
terenu działki

Zagospodarowani
e tego terenu
stanowi
przedmiot
wniosków
mieszkańców obu
sołectw.
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20 Fundusz Sołecki 
wsi Krępna -  
zagospodarowanie 
terenu działki za 
boiskiem 
sportowym wraz 
ze ścieżką 
spacerowo- 
edukacyjną nad 
potokiem Krępna

80.000,00
42.432,35

środki własne 
środki FS 
Krępna

rok 2021- 
2023

Kontynuacja
zagospodarowania
przedmiotowej
działki.

Zagospodarowani
e tej działki
stanowi
przedmiot
wniosku
mieszkańców
sołectwa.

21 Przebudowa 
amfiteatru w Parku 
Miejskim w 
Zdzieszowicach -  
wykonanie 
dokumentacj i 
projektowo- 
kosztorysowej

129.200,00 środki własne rok 2022- 
2023

Wykonanie
dokumentacji
projektowo-
kosztorysowej

Stan techniczny 
amfiteatru w 
Parku Miejskim 
w
Zdzieszowicach
jest
niezadawa łający

22 Przebudowa placu 
zabaw w Parku 
Miejskim w 
Zdzieszowicach

1.081.488,00 środki własne rok 2022- 
2023

Przebudowa placu 
zabaw

Wykonanie
przebudowy
placu zabaw
stanowi
przedmiot
postulatu
mieszkańców
gminy

23 Fundusz Sołecki 
wsi Januszkowice -  
zagospodarowanie 
terenu wokół 
budynku
wielofunkcyjnego 
w Januszkowicach

17.676,80 środki własne rok 2023 Zagospodarowan ie 
terenu wokół 
budynku
wielofunkcyjnego w 
Januszkowicach

Zagospodarowani
e tego terenu
stanowi
przedmiot
wniosku
mieszkańców
sołectwa.

Sporządził: ..Z-.GA. BURMUSTR  ̂
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