
Załącznik nr 2
do uzasadnienia do uchwały budżetowej 
Gminy Zdzieszowice na 2023 r.

Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2023 roku 
zadań remontowych w Gminie Zdzieszowice

L P N a zw a  z a d a n ia /  kw o ta U za sa d n ien ie  ce lo w o ści p la n o w a n ia  zadan ia

1. Konserwacja rowów 
melioracyjnych -  40.000

Wymóg konserwacji i utrzymania odcinków rowów wynika z decyzji wodno- 
prawnych wydanych przez Wody Polskie wyrażających zgodę na odprowadzanie 
wód deszczowych.

2. Remonty cząstkowe dróg - 
90.000

Publiczne gminne drogi corocznie wymagają uzupełnień i napraw, aby zachować 
należyty ich stan. Ubytki i wyrwy są spowodowane zarówno poprzez użytkowanie, 
jak również poprzez warunki atmosfeiyczne, dlatego też remonty należy prowadzić 
na bieżąco.

3 . Naprawy chodników w 
mieście i gminie - 10.000

Chodniki na terenie miasta i gminy corocznie wymagają uzupełnień i napraw, aby 
zachować należyty ich stan. Ubytki, wyrwy, załamania i nierówności są 
spowodowane zarówno poprzez użytkowanie jak również poprzez warunki 
atmosferyczne, dlatego naprawy należy prowadzić na bieżąco.

4. Naprawy awaryjne dróg- 
20.000

Na terenie miasta i gminy zdarzają się zapadnięcia dróg, które są spowodowane np. 
złym stanem technicznym (nieszczelnościami) infrastruktury wod-kan lub też 
wysokim stanem wód grantowych. Tego typu zapadnięcia należy usuwać w trybie 
awaryjnym .

5. Remont cząstkowy dróg - 
35.000

Drogi wewnętrzne corocznie wymagają uzupełnień i napraw, aby zachować 
należyty ich stan. Ubytki i wyrwy są spowodowane zarówno poprzez użytkowanie 
jak również poprzez warunki atmosferyczne, dlatego remonty należy prowadzić na 
bieżąco.

6. Remont przystanków w 
gminie - 5.000

Bardzo często na terenie gminy mają miejsce wybryki chuligańskie, których 
efektem są zniszczone przystanki autobusowe. Niejednokrotnie nie da się ustalić 
sprawców zniszczeń i tym samym koszty zdewastowanego mienia ponosi gmina.

7. Zakup usług remontowych - 
rożne usługi remontowe w 
rozdz. 70005 i 70007 - 
308 .676,80

Posiadane przez gminę zasoby mieszkań socjalnych, komunalnych jak również 
innych lokali użytkowych wymagają przeprowadzania na bieżąco remontów i 
napraw.

8. Zakup usług remontowych - 
dz.75412-14.000

Remont dachu wieży w budynku remizy OSP Żyrowa celem zachowania 
obowiązujących wymogów oraz stanu estetycznego ( Fundusz Sołecki wsi 
Żyrowa)

9. Serwis systemu monitoringu 
wizyjnego -18.000

Celem zachowania należytego stanu monitoringu należy na bieżąco prowadzić jego 
konserwację.

10. Konserwacja oświetlenia 
chodnikowego (niskie) - 
136.000

Celem zachowania należytego stanu oświetlenia należy na bieżąco prowadzić jego 
konserwację i dokonywać bieżących napraw.

11. Konserwacja oświetlenia 
chodnikowego (wysokie) - 
129.000

Celem zachowania należytego stanu oświetlenia należy na bieżąco prowadzić jego 
konserwację i dokonywać bieżących napraw.

12. Remont zniszczonego 
oświetlenia -  20.000

Bardzo często na terenie gminy maja miejsca wybryki chuligańskie, których 
efektem są zniszczone lampy uliczne. Niejednokrotnie nie da się ustalić sprawców
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zniszczeń i tym samym koszty napraw zdewastowanego mienia ponosi gmina.

13. Różne remonty na terenie 
gminy - 70.000

Utrzymanie należytego stanu infrastruktury wymaga prowadzenia bieżących 
napraw i remontów np. (remonty ławek, urządzeń zabawowych, ogrodzeń terenów 
itp.).

14. Remont kanalizacji 
deszczowej w mieście i 
gminie - 20.000

Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej często ulega awariom, w związku z czym 
niezbędnym jest zabezpieczenie środków na jej remonty.

15. Zakup usług remontowych - 
10.000 malowanie 
pomieszczeń w budynku 
wielofunkcyjnym w 
Januszko wicach

Malowanie pomieszczeń jest konieczne celem zachowania estetycznego wyglądu 
pomieszczeń będących w dyspozycji Gminy ( środki funduszu sołeckiego)

16, 10.000- nieprzewidziane 
naprawy

Bardzo często na terenie gminy maja miejsca wybryki chuligańskie, których 
efektem jest niszczenie urządzeń min. do ćwiczeń na wolnym powietrzu.. 
Niejednokrotnie nie da się ustalić sprawców zniszczeń i tym samym koszty napraw 
zdewastowanego mienia ponosi gmina.
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