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6. Realizacja  wydatków majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2016 . 

LP  Rozdz. §  Zadanie  Plan w zł  Wydatki 
wykonane w 
zł  

% 
realizacji 
planu  

1 01010 
§6050  

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej we wsiach 
Mierzejewo, Oporówko, 
Oporowo  

      4.000   3.800,-  95 %  

2 01010  
§ 6050 

Budowa mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni 
ścieków w miejscowości 
Lubonia oraz budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej z 
przykanalikami w 
miejscowościach Lubonia, 
Kociugi, Drobnin, Garzyn, 
Górzno i Krzemieniewo  

6.666.500   89.568,21  1,34  

3 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  

336.000 ,-  336.000,-  100 

4  40002 
§ 6050  

Budowa rozdzielczej sieci  
wodociągowej  Mierzejewo- 
Oporówko   

485.807 ,-  436.521,52  89,85  

5 60016  
§ 6050  

Modernizacja ulicy 
Ogrodowej w Garzynie  

19.800  19.797,59 99,99 

6 63003  
§ 6300  

Pomoc finansowa dla Gminy 
Rydzyna  

  4.000,-     4.000,- 100 

7 63095  
§ 6050  

Utwardzenie terenu wokół 
grillowiska w Bojanicach   

 5.206,37     5.205,28  99,98 

8 70005 
 § 6060 

Wykup gruntu  20.000 ,-  17.540,45 87,70 

9 75023 
§ 6060  

Zakup ksero  10.000,-     8.856,-  88,56 

10  75412  
§ 6230 

Dotacja dla OSP w 
Krzemieniewie na zakup 
motopompy  

 6.000,-    6.000,-  100 

11 75814  
§ 6010  
 

Objęcie udziałów w 
Funduszu Poręczeń 
Kredytowych w Gostyniu  

20.000,-  20.000,-  100 
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12 75818  
§6800 

Rezerwa celowa na 
inwestycje i zakupy 
inwestycyjne  

20.000,-    0  0 

13 80101  
§ 6050  

Termomodernizacja 
budynku Zespołu Szkól w 
Pawłowicach  

67.000,-  66.526,24  99,29 

14 80150  
§ 6060 

Zakup siedziska dla ucznia 
niepełnosprawnego  

5.920 ,-  5.920 ,-  100 

15 80195  
§ 6060 

Ścieżki edukacyjne – zakup 
heliografów  

11.316,-  11.316,-  100 

16 85111  
§ 6220 

Dotacja na modernizację i 
doposażenie oddziału 
onkologicznego WSZ w 
Lesznie  

10.000,-  10.000,-  100 

17 85111 
§6220 

Dotacja na zakup łóżek 
rehabilitacyjnych dla Szpitala 
Rehabilitacyjnego w Górznie  

10.000,-  10.000,-  100 

18  90015 
§ 6050 

Zakup i montaż lamp 
solarnych oświetlenia 
ulicznego  

15.000,-  11.000,-  73,33 

19 92109 
§6050 

Budowa drogi dojazdowej 
do świetlicy w Hersztupowie  

12.250,31  12.250,-  100 

20 92109 
§ 6050 

Postawienie  garażu                      
w Pawłowicach  

3.970,64  3.970,64  100 

21 92109 
§ 6050  

Zagospodarowanie terenu 
wokół Sali wiejskiej w 
Nowym Belęcinie  

11.077,95  11.077,-  100 

22 92116 
§6220 

Dotacja celowa na 
inwestycje w instytucji 
kultury  

32.000,-  32.000,-  
 

100 

23  92195  
§ 6050 

Budowa altanki w Bielawach  3.800,-  3.793,91 99,84 

24 92195 
§ 6050 

Przebudowa dawnego 
przedszkola na bibliotekę            
z czytelnią w Pawłowicach  

169.200,- 165.120,19  97,59 

25 92195  
§ 6050  

Zagospodarowanie terenu 
grillowiska –FS Kociugi  

4.901,46  4.901,-  100 

26 92195  
§6060  

Zakup namiotu do 
organizacji imprez 
plenerowych wraz z 
wyposażeniem  

8.000,-  7.942,38  99,28 

27 92195 
§ 6060 

Zakup pierwszego 
wyposażenia grillowiska                   
w Oporowie  

9.475,60  9.474,87 99,99 

28 92601 
§ 6050 

Budowa ogrodzenia boiska             
w Karchowie  

 819,59  819,59  100 
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29 92601 
§ 6050 

Ogrodzenie  boiska w 
Brylewie  

8.613,54   8.539,88  99,14 

30 92601 
§6050 

Ogrodzenie placu zabaw w 
Bielawach  

4.308,54  2.998,20  69,59 

31  92601 
§ 6050 

Zagospodarowanie terenu 
na placach zabaw  w 
Krzemieniewie  

7.000,-  5.551,-  79,30 

32 92601 
§6060 

Zakup ogrodzenia na plac 
zabaw w Oporówku  

4.009,72  4.000,-  99,76 

33 92601 
§ 6060 

Zakup sprzętów do siłowni 
zewnętrznej w Górznie  

5.657,02  5.657,02 100 

34 92601 
§ 6060 

Zakup sprzętów do siłowni 
zewnętrznej w 
Krzemieniewie  

4.000,- 0 0 

  Razem  8.005.633,74  1.340.146,97   16,74 % 

 

Ad. Zadania nr 1  

Zaplanowano kwotę 4.000,- zł na opracowanie map niezbędnych do przygotowania dokumentacji na budowę 

sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Mierzejewo, Oporówko, Oporowo. Koszt tych opracowań wyniósł  3.800 zł  

Ad. zadania  Nr 2  

Na budowę oczyszczalni ścieków w Luboni i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, 

Drobnin, Garzyn, Górzno i Krzemieniewo  wydano kwotę 89.568,21 zł .  Zadanie to jest przedsięwzięciem 

wieloletnim ujętym w WPF   gminy . Szczegółowe przedstawienie  poniesionych wydatków zawarto w części 

dotyczącej omówienia  przedsięwzięć  wieloletnich .  

 

Ad. zadania nr 3 

Zakończyło się opracowanie  dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków w Luboni oraz 

budowę kanalizacji sanitarnej w gminie w miejscowościach,  Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, 

Górzno. Dokumentacja została odebrana od wykonawcy w dniu 03 sierpnia 2016 .                                               

Sporządzona dokumentacja umożliwiła przygotowanie  procedur przetargowych .  Zadanie to było 

przedsięwzięciem wieloletnim i omówione  jest szczegółowo w części dotyczącej WPF . 

Ad. zadania nr 4   

Zrealizowano budowę rozdzielczej  sieci i wodociągowej Oporówko-Mierzejewo za kwotę 436.521,52 zł . 

Wykonawcę  zadania wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Był  nim Zakład Usług Wodnych                  

sp.z o.o. ze Wschowy.   

Ad. zadania nr 5  

Zmodernizowano ulicę Ogrodową w Garzynie. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 19.797,59 zł.                    

Pomimo poniesienia niższych nakładów niż planowano w budżecie , zadanie rzeczowo  zrealizowano w całości. 

Zadanie  sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi Garzyn.  
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Ad. zadania nr 6  

Udzielono pomocy finansowej gminie Rydzyna w kwocie 4.000zł. Pomoc została przekazana na rozbudowę 

Harcerskiego   Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa . Dotacja została przez gminę Rydzyna wykorzystana 

w całości  i prawidłowo rozliczona.  

Ad. Zadania nr 7  

Terenu wokół grillowiska w Bojanicach został utwardzony kostką brukową. . Zadanie wykonane było  systemem 

gospodarczym przy współudziale mieszkańców wsi Bojanice. Wydatek w całości sfinansowano środkami 

funduszu sołeckiego wsi .Poniesione na ten cel wydatki wyniosły 5.205,28 zł.  

Ad. zadania nr 8    

Wykupiono grunt w miejscowości Garzyn. Za wykup  i aktu notarialny z tym związany  zapłacono łącznie 

17.540,45 zł.   

 

Ad. Zadania nr 9  

Zakupiono nową kserokopiarkę na potrzeby Urzędu Gminy w Krzemieniewie za kwotę  8.856 zł.  

Ad. Zadania nr 10  

Udzielono dotacji dla OSP w Krzemieniewie na zakup motopompy w kwocie 6.000. zł .                                            

OSP zakupił  w/w sprzęt i rozliczył się z udzielonej przez gminę dotacji.  

Ad. Zadania nr 11  

Gmina objęła 2 udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń  Kredytowych w Gostyniu. Wartość jednego 

udziału wynosi 10.000 zł . Nabycie udziałów nastąpiło w dniu  05.12.2016 , co potwierdza  akt notarialny                  

nr A 5617/2016 .  

Ad. zadania nr 12    

W budżecie gminy zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000 zł.                                        

W trakcie roku 2016  rezerwy nie uruchamiano.  

Ad. zadania nr 13   

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pawłowicach  jest przedsięwzięciem wieloletnim zapisanym w wieloletniej 

prognozie finansowej gminy na lata 2016-2017. W trakcie I półrocza , w drodze przetargu nieograniczonego 

wyłoniono wykonawcę zadania. W dniu 05.07.2016 zawarto  umowę z wykonawcą firmą „Klabik „ z Frankowa. 

Harmonogram realizacji zadania przewiduje wykonanie zakresu robót w dwóch etapach  

-etap I do dnia 30.09.2016  o wartości brutto 54.853,54 zł – zakończony terminowo  

- etap II do dnia 30.05.2017  o wartości  brutto 39.272,19 zł  
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Rozstrzygnięcie przetargowe okazało się bardzo korzystne dla gminy.   

W roku 2016 na zadanie zaplanowano kwotę 67.000 zł . Poniesiono na ten cel nakłady w kwocie 66.526,24 zł . 

Ad. Zadania 14  

W Zespole Szkół w Pawłowicach zakupiono siedzisko dla ucznia niepełnosprawnego za kwotę 5.920 zł .                              

Nabyty sprzęt ułatwia prowadzenie zajęć z uczniem.  

Ad. Zadania  nr 15  

W zespołach szkól w Garzynie i Nowym Belęcinie  realizowano zadanie polegające na powstaniu ścieżek 

edukacyjnych  o tematyce ekologicznej. Ścieżki wyposażono w heliografy. Nabycie dwóch heliografów 

kosztowało 11.316 zł  

Ad. zadania nr 16  

Udzielono dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie  na modernizację i doposażenie oddziału 

onkologicznego w kwocie 10.000 zł . Dotacja został rozliczona terminowo i wykorzystana w całości.  

Ad. Zadania 17  

Udzielono Szpitalowi Rehabilitacyjnemu w Górznie dotacji na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 10.000 

zł. Dotacja została rozliczona prawidłowo i w całości wykorzystana.  

Ad. Zadania 18  

Zakupiono jedną  lampę  solarną na potrzeby  oświetlenia ulicznego za  kwotę 11.000 zł. Lampa został 

zamontowana w miejscowości Garzyn.  

Ad. zadania nr 19 

Na budowę drogi dojazdowej do świetlicy w Hersztupowie zaplanowano z funduszu sołeckiego wsi kwotę 

12.250,31 zł. Zadanie zrealizowano za kwotę 12.250 zł. Wykonawcą  zadania była firma  Smektała ze 

Święciechowy. Droga dojazdowa została wybudowana z kostki brukowej . 

Ad. zadania 20 

W pobliżu sali wiejskiej  w Pawłowicach ustawiono  garaż, który  służy jako pomieszczenie pomocnicze .                     

Na realizację zadania poniesiono nakłady w  kwocie  3.970,64  zł.   

Ad. Zadania nr 21  

Na zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Nowym Belęcinie zaplanowano  kwotę 11.077,95 zł.                

W trakcie roku poniesione na ten cel nakłady wyniosły 11.077 zł .  

 

  Ad. Zadania  nr 22  

Gmina udzieliła dotacji  własnej instytucji kultury – Gminnemu Centrum Kultury w Krzemieniewie . Udzielona 

dotacja przeznaczona była na pierwsze wyposażenie nowo powstałej biblioteki i czytelni w Pawłowicach oraz na 

pierwsze wyposażenia łazienek i szatni. Dotacja został wykorzystana zgodnie z celem na który ją przyznano. 
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Ad. Zadania nr 23  

Na budowę altanki w Bielawach wykorzystano kwotę 3.793,91 zł. Za wydaną kwotę zakupiono drewno 

konstrukcyjne.  

 

Ad. zadania 24 

Przebudowa dawnego przedszkola na bibliotekę wraz z czytelnią w Pawłowicach jest przedsięwzięciem  

wynikającym z wieloletniej prognozy finansowej  gminy. Zadanie realizowane jest  od roku 2014. W budżecie 

roku 2016 zaplanowano na wydatki kwotę 169.200 zł.. Poniesiono w trakcie roku nakłady finansowe w kwocie 

165.120,19 zł .  Realizacja zadania została zakończona w lipcu 2016 . Zadanie omówiono w części dotyczącej 

przedsięwzięć wieloletnich.   

Ad. Zadania nr 25  

Na zagospodarowanie terenu grillowiska w Kociugach wydano 4.901 zł ,. Na zagospodarowywanym terenie 

powstała  altanka dla mieszkańców.   Wydatek sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi Kociugi.  

Ad. Zadania 26    

Z funduszu sołeckiego wsi Krzemieniewo zakupiono namiot do organizacji imprez plenerowych za kwotę 4.000 

zł. Na wyposażenie namiotu w stoły i ławy do siedzenia wydano 3.942,38 zł  .. 

Ad. Zadania nr 27  

Na zakup pierwszego wyposażenia grilowiska w Oporowie wydano kwotę 9.474,87  zł.  Wydatki w całości 

sfinansowano z funduszu sołeckiego wsi Oporowo. 

Ad. Zadanie nr 28   

Zakończono budowę ogrodzenia boiska w Karchowie. Za kwotę 819,59 zł zakupiono słupki ogrodzeniowe.  

Ad. Zadania nr 29   

Na zakup materiałów ogrodzeniowych , celem ogrodzenie boiska w Brylewie wydano 8.539,88  zł.                    

Wydatki w całości sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi Brylewo .Zadanie zostało zakończone.  

Ad. zadania 30  

Na  ogrodzenie placu zabaw w Bielawach wydano z budżety gminy kwotę 2.998,20 zł . Planowane na ten cel 

wydatki stanowią w całości środki funduszu sołeckiego wsi Bielawy.  

Ad. zadania 31 

Zadanie planowane do realizacji z funduszu sołeckiego wsi Krzemieniewo wykonano poprzez zakup materiałów 

do ogrodzenia boiska w Krzemieniewie. Wydatek w całości sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi 

Krzemieniewo.   

Ad. Zadania 32  

W celu ogrodzenia placu zabaw w Oporówku zakupiono elementy ogrodzeniowe za kwotę 4.000 zł. Zadanie 

wykonano systemem gospodarczym przy współudziale mieszkańców wsi Oporówko. Zadanie jest zakończone.  
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Ad. zadania 33   

Z funduszu sołeckiego wsi Górzno zakupiono  i zamontowano sprzęt  do siłowni zewnętrznej za kwotę 5.657,02  

zł.  

Ad. zadania 34   

Z funduszu sołeckiego wsi Krzemieniewo zaplanowano kwotę 4.000 zł na zakup sprzętów do siłowni 

zewnętrznej w Krzemieniewie . W trakcie roku 2016  nie przystąpiono do  realizacji zadania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


