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6. Realizacja wydatków majątkowych gminy Krzemieniewo w okresie od 01.01.2014 

 do 31.12.2014  

Lp. Rozdz. 

 § 

Zadanie  Plan w zł  Wykonanie 

do dnia 

31.12.2014  

% realizacji 

planu  

1 01010 §§ 

6050,6057,605

9 

Budowa kanalizacji sanitarnej z 

przykanalikami w Pawłowicach  

 

1.193.688,52 

 

1.112.481,91 

 

93,20 % 

2 01010 § 6050  Opracowanie dokumentacji 

projektowych na budowę 

oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Lubonia i budowę 

kanalizacji sanitarnej gminy w 

miejscowościach Lubonia,Kociugi, 

Drobnin, Krzemieniewo,Garzyn, 

Górzno 

100.000,- 6.150,-  6,15 % 

3 40002 § 6050  

           § 6057 

           §6059 

Wodociągowanie wsi Mierzejewo –

budowa stacji uzdatniania wody z 

obiektami towarzyszącymi w 

miejscowości Mierzejewo 

 

1.230.380,37  

 

1.097.731,76 

 

      89,22% 

4 40002 § 6050 Budowa sieci wodociągowej w 

Krzemieniewie ul. Leśna ul. 

Dworcowa  

 

265.231,- 

 

125.546,85 

 

47,33 % 

5 60014 § 6300  Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego 

na zadania  

- przebudowa drogi powiatowej na 

odcinku od Pawłowice do Nowej 

wsi  

- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż 

drogi powiatowej  Lubonia- 

Oporówko  

 

 

 

300.000,- 

 

 

400.300,- 

 

 

 

 

 

300.000- 

 

 

400.300,- 

 

 

100 % 

 

 

100 %  

 

6 60016 §§, 6050 Budowa ścieżki rowerowej w 

Zbytkach  -FS 

587.142,32 534.297,69 91 % 

7 60016 § 6050  Budowa drogi Zbytki -

Krzemieniewo 

70.000,- 0 0 

8 60016 § 6060 Wykup gruntów pod ścieżkę 

rowerową od. Garzyn-Zbytki 

100.000,- 64.474,72 64,47 % 

9 60016 § 6060 Zakup wiaty przystankowej –FS 

Hersztupowo 

3.500,- 3.500,- 100%  

10 60016 § 6060 Zakup witaczy  50.000,- 43.999,56 

 

88 % 

11 63095  § 6060 Pierwsze wyposażenie ‘Chaty na 

skarpie „ w Bojanicach  

15.000,- 11.495,- 76,63 % 

12 70005 § 6050 Modernizacja budynku w 

Pawłowicach  

90.000,- 2.500,- 2,78 % 

13 70005 § 6060 Wykup nieruchomości w 

Pawłowicach  

155.613,66 152.638,10 98,09% 

14 75023§ 6060 Komputeryzacja UG 15.000,- 3.520,- 23,47% 

15 75412 §6060 Zakup sprzętu bojowego dla OSP w 

Górznie -FS 

4.000,- 4.000,- 100 % 

16 75412§ 6230 Dotacja dla OSP w Pawłowicach na 

zakup samochodu strażackiego 

320.000,- 300.000,-  93,75% 

17 75814 § 6010 Objęcie udziałów w Funduszu 

Poręczeń Kredytowych w Gostyniu  

20.000,- 20.000,- 100% 

18 75818 § 6800 Rezerwa celowa na  inwestycje  

i zakupy inwestycyjne   

63.800,- 0 0 

19 80101 § 6050  Ocieplenie budynku szkoły w 

Drobninie  

28.560,-  28.522,59 98,09% 
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20  80101 § 6060 Zakup ksero  

 

7.000,-  6.950,-  99,29 

21 80101 § 6060 Zakup  pieca c.o.  dla Zespołu Szkół 

w Pawłowicach  

41.000,-  40.999,99 100 % 

22 90015 § 6050  Budowa oświetlenia ulicznego w 

Nowym Belęcinie - FS   

10.667,13 10.516,50 98,59% 

23 90015 § 6050  Budowa oświetlenia ścieżki 

rowerowej w Garzynie -FS 

35.093,60 35.001,01 99,74% 

24 90015 § 6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w 

Bielawach  

5.879,05 5.879,00 100% 

25 92195 § 6050 

§ 6057, § 6059 

Budowa budynku przeznaczonego 

na miejsce spotkań w Drobninie  

139.672,600 119.364,11 85,50 % 

26 92195 § 6060, 

§6067, §6069 

Zakup pierwszego wyposażenia do 

budynku grillowiska w Drobninie 

23.616,-  23.304,61  98,68 % 

27 92195 § 6050 Budowa chodnika i utwardzenie 

placu wokół Uroczyska nad stawem 

w Lubonii -FS 

14.308,93 14.308,04 99,99% 

28 92601 § 6050 Modernizacja amfiteatru na boisku -

FS Krzemieniewo 

10.000,-  10.000,- 100% 

29 92601 § 6050 Modernizacja sali gimnastycznej 

przy Zespole Szkół w Pawłowicach  

4..000,- 4.000,- 2,96% 

30 92601§ 6060  

§ 6067, § 6069 

Doposażenie placu zabaw w 

Oporówku -FS 

21.977,92 20.744,45 94,39 % 

31 92601§ 6060 

 

Zakup kosiarki  7.000,- 6.699,99 95,71% 

32 92601 § 6060 Zakup sprzętów do siłowni 

zewnętrznej w Brylewie  

9.353,04 9.325,86        99,71 % 

  Razem wydatki majątkowe  5.341.784,14  4.518.251,74 84,58 %  

 

 

Ad. zadania  Nr 1  

W trakcie I półrocza 2014 zakończono  budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach. 

Poniesione w roku2 014 wydatki zamknęły okres realizacji tej inwestycji. Zadanie zrealizowano uzyskując efekt 

rzeczowy który planowano . 

Przebieg zadania prowadzonego w cyklu wieloletnim  szczegółowo przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji 

wieloletniej prognozy finansowej na stronie .  

 

Ad. zadania nr 2 

W wyniku rozstrzygnięcia  przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych wyłoniono 

wykonawcę . została nim firma projektowa z Poznania .Podpisano umowę z wykonawcą . Termin zakończenia 

realizacji zadania określona na dzień 15 listopada 2015 roku .Przygotowywana projekty przewidują 

dokumentację na  budowę oczyszczalni ścieków w Luboni oraz budowę kanalizacji sanitarnej w gminie w 

miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn i Górzno.   

 

Ad. zadania nr 3  

Zrealizowano budowę  stacji uzdatniania wody w miejscowości Mierzejewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

Umowa podpisana z wykonawcą przewidywała  zakończenie prac w terminie do 30 listopada 2014 

 i jednorazową płatność po zakończeniu inwestycji.      Zadanie zrealizowano terminowo  i w całości zapłacono.  

 

 

Ad. zadania nr 4 

W pierwszym półroczu 2014 roku ponoszono wydatki  na budowę sieci wodociągowej w Krzemieniewie ul. 

Leśna ul. Dworcowa. W dniu 14 lipca br. ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2014 o godz. 10.30  

Wyłoniono wykonawcę – firmę z Pogorzeli , która wykonała zadanie terminowo i za kwotę znaczni niższą niż 

planowano w budżecie. Pomimo poniesienia niskich nakładów uzyskano planowane efekty z rzeczowe w 

pełnym zakresie . Powstała linia wodociągowa o długości 1347 mb , wykonano przejście pod droga powiatową  

o długości 9,5 mb oraz przejście pod droga gminną o długości 15 mb. 
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 Ad. zadania nr 5  

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą o pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego przekazano 

środki na: 

- przebudowę drogi powiatowej od Nowej Wsi do Pawłowic w kwocie 300.000 zł.  

-budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Luboni do Oporówka w kwocie 400.300 zł.  

   

Ad. zadania nr 6  

Wybudowano ścieżkę rowerową z Garzyna w kierunku Zbytek  . Wykonawcą  zadania była firma ze 

Święciechowy , wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonano ścieżkę z kostki brukowej                      

o długości 1.194 mb. 

 

Ad. zadania nr 7  

Planowana kwota 70.000 zł na budowę drogi Zbytki-Krzemieniewo , przeznaczona była  na przebudowę 

przejazdu drogowego  przez tory kolejowe. Firma Pol-Dróg Kościan miała zakończyć inwestycję w terminie  

do 31.07.2014 roku. Firma ogłosiła upadłość  i zadania nie zrealizowała., co było bezpośrednia przyczyną braku 

realizacji wydatków.   

 

Ad. zadania nr 8  

Pod budowę ścieżki rowerowej w Zbytkach niezbędny był  wykup  działek od osób fizycznych.  

W roku 2014 wykupiono  5 działek gruntowych   za kwotę  64.474,72 zł . 

 

Ad. zadania nr 9  

Zakupiono wiatę przystankową dla wsi Hersztupowo. Wydatek sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi 

Hersztupowo.  

 

Ad. zadania nr 10 

Zakupiono i zainstalowano przy drogach tzw. witacze za kwotę 43.999,56 zł .   

 

Ad. zadania 11 

W pierwszym półroczu 2014 zakupiono grill, stoły i ławy do siedzenia ,stanowiące  pierwsze wyposażenie  

„ Chaty na skarpie „ w Bojanicach. Wartość zakupów wyniosła 11.495 zł.  

 

  Ad. pkt.12 

Jedynym wydatkiem   który poniesiono dotyczył kosztów opracowania dokumentacji na  termomodernizację 

budynku . Pozostałych wydatków nie zrealizowano z uwagi na konieczność dokonania podziałów geodezyjnych 

zakupionej nieruchomości.  

 

Ad. zadania 13  

Wykupiono  nieruchomość w Pawłowicach przy ul. Modrzewiowej za kwotę 152.638,10 zł  

Gmina nabyła budynek od Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach. 

Akt notarialny  zawarto  w dniu 23 lipca 2014. 

 

Ad. zadania nr 14  

Zaplanowane środki finansowe na komputeryzację Urzędu gminy niż ostały wykorzystane w całości z uwagi na 

brak potrzeb w tym zakresie. Jedynym wydatkiem był zakup laptopa na potrzeby skarbnika gminy.  

 

Ad. zadania  nr 15 

Dla OSP w Górznie zakupiono motopompę o wartości 4.000zł.   

 

Ad. zadania nr 16  

Dotacja dla OSP w Pawłowicach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego  została udzielona w miesiącu 

lipcu 2014 i wyniosła 300.000zł. Dzięki dotacji OSP w Pawłowicach nabyła samochód ratowniczo-gaśniczy o 

wartości ponad 600.000 zł Zakup sfinansowani środkami Powiatu Leszczyńskiego,  Zarządu Głównego OSP w 

Poznaniu oraz środkami pochodzącymi z krajowego  systemu ratownictwa drogowego.  

 

Ad. zadania nr 17  

Gmina nabyła dwa udziały w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu o łącznej wartości 20.000zł. 
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Wniesienie udziałów potwierdza akt notarialny repertorium A nr 1803/2014 z dnia 28.04.2014. Na koniec roku 

2014  gmina posiada  łącznie 4 udziały o wartości jednostkowej 10.000 zł .  

 

Ad. zadania 18  

W budżecie gminy utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 63.800zł. W trakcie roku 

2014 rezerwy nie uruchamiano.  

 

Ad. zadania 19  

Wykonano ocieplenie starej części budynku szkoły. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 28.522,59 zł.   

  

Ad. Zadania nr 20  

Zakupiono nową kserokopiarkę dla  Zespołu Szkół w Pawłowicach  

 

Ad. Zadania 21  

Zakupiono  nowy piec centralnego ogrzewania  dla Zespołu szkół w Pawłowicach  

 

 

Ad. Zadania 22  

zakupiono oprawy  do zainstalowana na  nowo budowanym oświetleniu  ulicznym w Nowym Belęcinie.  

 

Ad. Zadania 23  

Wybudowano  oświetlenie typu parkowego  części ścieżki rowerowej w Garzynie.   

 

Ad. zadania 24  

Przygotowano dokumentacyjnie  modernizację oświetlenia ulicznego w Bielawach . 

 

 

 Ad. Zadania nr 25  

Zakończono budowę budynku przeznaczonego na miejsce spotkań w Drobninie, zwane grilowiskiem. 

Wykonawca zadania wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego.  Umowa z wykonawcą 

przewidywała  realizację zadania w terminie do 14 sierpnia 2014 za kwotę 116.133,06 zł.  Budowa została 

zakończona terminowo . Łączne nakłady inwestycyjne na  realizację zadania  wyniosły 119.364,11 zł.  

 

 

Ad. zadania 26  

Wybudowany budynek na miejsce spotkań w Drobninie tzw. grillowisko został wyposażony w stoły, krzesła, 

ogrzewacze gazowe i  bufet. Łącznie wydano na ten cel 23.304,61 zł. 

 

 

Ad. Zadania 27   

Wykonano w całości zadanie polegające na budowie chodnika i utwardzenie placu przy obiekcie „uroczysko nad 

stawem „ w Luboni. Wykonany chodnik pozwoli bezpiecznie  dotrzeć mieszkańcom do obiektu a utwardzony 

plac ułatwi organizację imprez środowiskowych. Wartość wykonanych prac wynosi 14.308,04 zł. 

 

 

 

Ad. zadania 28  

W celu modernizacji amfiteatru  na boisku sportowym w Krzemieniewie, wykonano konstrukcję stalową 

niezbędną do zmiany zadaszenia obiektu.  

 

Ad. zadania 29.  

Gmina zaplanowała modernizację sali gimnastycznej przy  Zespole Szkół w Pawłowicach, celem poprawy 

akustyki obiektu. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 135.000 zł, a w terminie późniejszym , plan wydatków 

zmniejszono do kwoty 4.000 zł.  W trakcie I półrocza wydano 4.000 zł na opracowanie dokumentacji 

technicznej. Złożono też wniosek o dofinansowanie tego zadania środkami unijnymi. Wniosek nie otrzymał 

akceptacji.   

Wobec tego Rada Gminy odstąpiła od realizacji zadania. Poniesione nakłady inwestycyjne nie przyniosły 

efektów majątkowych. 
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Ad. zadania nr  30 

Poniesiono wydatek w kwocie 20.744,45  zł i zakupiono wyposażenia placu zabaw dla wsi Oporówku.  

Plac zabaw wzbogacił się o zestaw  zabawowy „AJAKS „ , karuzelę tarczową ,  bujak sprężynowy  i huśtawki . 

 

 

 

 

Ad. Zadani nr 31  

Zakupiono kosiarkę na potrzeby  wykaszania  murawy na boiskach sportowych  

 

Ad. Zadania 32  

Zakupiono sprzęt – elementy  siłowni zewnętrznej , którą zainstalowano w Brylewie.  

Zakupiono po jednym egzemplarzu następujących sprzętów 

orbitek, wiosło , podciąg, podciąg do nóg, pylon. Plac wyposażono w tablicę informacyjną.  


