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4.  Realizacja zadań z udziałem środków unijnych w roku 2014 

 
  Od początku roku 2014 realizowano niżej wymienione zadanie współfinansowane środkami 

unijnymi   

  

W ramach wydatków bieżących  
Projekt nr 1  

Projekt pod nazwą „ partnerstwo obszaru funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i 

spójności społeczno-gospodarczej  aglomeracji  leszczyńskiej” 

 

Projekt partnerski Miasta Leszno , Powiatu Leszczyńskiego i ośmiu gmin, realizowany 

w okresie od lutego 2014 do marca 2016.  

 

Klasyfikacja wydatków dział 750 rozdz. 75095  

  

Ogółem w zł 

                            W tym  

 

budżetu UE 

 

 Z budżetu 

krajowego  

 

Z budżetu 

gminy  

Plan wydatków 12.713,50 12.713,50 0 0 

Wykonane 

wydatki do 

31.12.2014 

   9.668,91   9,668,91  0 0 

 

Na uczestnictwo w  projekcie gmina poniosła następujące wydatki  

- wniesiono dotację do budżetu  Miasta Leszna  w kwocie 7.170,30 zł 

-wynagrodzenia koordynatora projektu w kwocie 2.082 zł  

- pochodne od wynagrodzenia 416,61 zł  

 

 

Projekt nr 2 

 pod nazwą „wymian podłóg na Sali wiejskiej w Karchowie” . 

 Zadanie dofinansowane środkami w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich  w latach 

2007-2013 ( PROW ) zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr 02489-6930-

UM1540297/14 z dnia 02.09.2014 roku . Wysokość dofinansowani określone w umowie ,               

nie więcej jak 80% poniesionych wydatków kwalifikowalnych ( kwoty netto )  

 

Klasyfikacja wydatków dział 921 rozdz.92109   

  

Ogółem w zł 

                            W tym  

 

budżetu UE 

 

 Z budżetu 

krajowego  

 

Z budżetu 

gminy  

Plan wydatków 23.868,57 15.524,27 3.881,07 4.463,23 

Wykonane 

wydatki do 

31.12.2014 

23.868,57 15.524,27 3.881,07 4.463,23 
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W ramach wydatków majątkowych  
 

Projekt nr 1 

Projekt  pod nazwą „ budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach ”

  

Priorytet III 

Działanie 3.4  gospodarka wodno- ściekowa  

Schemat 1. budowa systemów kanalizacji zbiorczej 

 

Klasyfikacja wydatków dział 010 , rozdz. 01010  

  

Ogółem w zł 

                            W tym  

 

budżetu UE 

 

 Z budżetu 

krajowego  

 

Z budżetu 

gminy  

Plan wydatków 1.193.688,52 618.894,51 219.662,74 355.131,27 

Wykonane 

wydatki do 

31.12.2014 

1.112.481,91 618.894,51  215.217,32 278.370,08  

W trakcie I  półrocza 2014 roku  zakończono trzeci i ostatni etapu budowy kanalizacji 

sanitarnej w Pawłowicach.  

Środki planowane do realizacji z budżetu gminy wykorzystano  w stopniu niższym od planu 

za sprawą odzyskanego podatku vat. Otrzymany   zwrot  umniejszył  poniesiony w tym 

okresie wydatki.   

 
 

 

 

Projekt nr 2 

Pod nazwa „ budowa stacji uzdatniania wody w Mierzejewie „  

Zadanie objęte dofinansowaniem z udziałem środków PROW zgodnie z podpisaną umową nr 

00103-6921-UM1500049/13 z dnia 06.08.2014 roku . Wysokość dofinansowania określona 

została w umowie  nie więcej jak 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji                   

( kwota netto )  

 

Klasyfikacja wydatków dział 400 , rozdz. 40002  

  

Ogółem w zł 

                            W tym  

 

budżetu UE 

 

 Z budżetu 

krajowego  

 

Z budżetu 

gminy  

Plan wydatków 1.230.380,37 670.000,- 223.200,- 337.180,37 

Wykonane 

wydatki do 

31.12.2014 

1.097.731,76 669.348,63 223.116,22 205.266,91 

Planowane zadanie zostało zakończone. W chwili sporządzania informacji opisowej gmina 

oczekuje na otrzymanie zagwarantowanego umową dofinansowania.  
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Projekt nr 4  

Pod nazwą  „budowa budynku rekreacyjnego –grilowisko w Drobninie „.  

Zadanie dofinansowane środkami w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich                        

( PROW ) , zgodnie z podpisana umową o przyznaniu pomocy                                                              

nr 00724-6930-UM1530064/14 z dnia 17 lipca 2014. W umowie określono wysokość 

dofinansowania . nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji                 

( kwoty netto )  

 

Klasyfikacja wydatków dział 921 rozdz.92195 

  

Ogółem w zł 

                            W tym  

 

budżetu UE 

 

 Z budżetu 

krajowego  

 

Z budżetu 

gminy  

Plan wydatków 139.672,60 74.932,- 18.733,- 46.007.60 

Wykonane 

wydatki do 

31.12.2014 

119.364,11 74.931,40  18.732,85 25.699,86 

 

 

Projekt nr 5  

Pod nazwą „ wyposażenie grilowiska w Drobninie „ 

Zadanie dofinansowane środkami w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich                        

( PROW ) , zgodnie z podpisana umową o przyznaniu pomocy                                                              

nr 02650-6930-UM1540717/14 z dnia 04 listopada  2014. W umowie określono wysokość 

dofinansowania . nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji                 

( kwoty netto )  

 

Klasyfikacja wydatków dział 921 rozdz.92195  

  

Ogółem w zł 

                            W tym  

 

budżetu UE 

 

 Z budżetu 

krajowego  

 

Z budżetu 

gminy  

Plan wydatków 23.616,- 10.447,38 2.611.85 10.556,77 

Wykonane 

wydatki do 

31.12.2014 

23.304,61 10.390,01 2.597,50 10.317,10  
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 Projekt nr 6 

Pod nazwą  „doposażenie placu zabaw w Oporówku „.  

Zadanie dofinansowane środkami w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich                        

( PROW ) , zgodnie z podpisana umową o przyznaniu pomocy nr 02467-6930-

UM1540295/14 z dnia 02 września 2014. W umowie określono wysokość dofinansowania . 

nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji ( kwoty netto )  

 

Klasyfikacja wydatków dział 926 rozdz.92601 

  

Ogółem w zł 

                            W tym  

 

budżetu UE 

 

 Z budżetu 

krajowego  

 

Z budżetu 

gminy  

Plan wydatków 21.977,92 7.884,32 1.971,09 12.122,51 

Wykonane 

wydatki do 

31.12.2014 

20.744,45 7.884,32 1.971,09 10.889,04 

 

 

 

 

 

 

 

 


