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Rozdzial 85219 Osrodki pomocy spolecznej
Plan - 351 054,00 zl
Wykonanie - 345 863,82 zl

Wydatki biezace - 341 673.82 zl
- wynagrodzenia pracowników osrodka 302 157,01 zl
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen - 2 040,38 zl
- odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych - 8 159,00 zl
- wydatki na biezace funkcjonowanie osrodka - 29317,43 zl
Wydatki maiatkowe - 4 190,00 zl
- zakup kserokopiarki

Rozdzial 85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze
Plan - 14000,00zl
Wykonanie-13585,00 zl

Wydatki biezace - 13 585.00zl
Na rzecz osób wymagajacych opieki swiadczone sa uslugi opiekuncze, uslugi te
osrodek zleca Polskiemu Komitetowi Pomocy Spolecznej w Opolu, koszt 1 godziny
uslug wynosi 13,00 zl, w zaleznosci od dochodu uslugi te sa czesciowo odplatne.
Z uslug opiekunczych korzysta 5 osób, srednia liczba godzin na osobe wynosila 230
godzin.

Rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosc
Plan - 182 834,00 zl
Wykonanie - 182 815,50 zl

Wydatki biezace -182815.50 zl
-Wyplacono dodatki do swiadczenia pielegnacyjnego - 103 - 10 300 zl
Przyznanie swiadczen na zakup zywnosci prowadzone jest w ramach programu
"Pomocy panstwa w zakresie dozywiania".
Zadanie to bylo realizowane ze srodków wlasnych gminy i dotacji rzadowej.
Pomoca objeto 61 rodzin na kwote 36 726,00 zl, w tym: srodki wlasne - 1 960,00 zl.
W ramach tego programu w poprzednim roku utworzono punkty wydawania posilków
w PSP Jaryszów, doposazono stolówke przy ZGS w Ujezdzie, która obecnie
obsluguje wszystkie jednostki oswiatowe oprócz przedszkola.
Na dofinansowanie posilków w szkolach wydatkowano 29 723,00 zl, koszt dowozu
posilków do jednostek - 11 995,00 zl.
Organizacja robót publicznych, prac spolecznie - uzytecznych - 21 908,00 zl
- organizacji spotkania wigilijnego, innych niekonwencjonalnych form pomocy
- 5 000,00 zl.

Dzial 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznei
Plan- 91 636,00zl
Wykonanie- 84020,79 zl

Rozdzial 85395 Pozostala dzialalnosc
Plan - 91 636,00 zl
Wykonanie - 84020,79 zl
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Osrodek Pomocy Spolecznej realizowal w ramach Programu Operacyjnego Kapital
Ludzki projekt systemowy "Ku samodzielnosci - praca systemowa z rodzina", projekt
wspólfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego, z którego
otrzymano 71 250,87 zl, srodki budzetu panstwa 8 997,82 zl, srodki gminy
3772,10 zl.
Celem projektu jest wzrost aktywnosci spolecznej i zawodowej 14 osób bezrobotnych
lub nieaktywnych zawodowo, zagrozonych wykluczeniem.
W ramach realizacji projektu przewiduje sie szereg dzialan, w tym:
- aktywizacja spoleczna realizowana poprzez wyjazd integracyjno-edukacyjny do
Zakopanego, poradnictwo psychologiczne, trening interpersonalny, warsztaty
kreowania wizerunku, warsztaty gospodarowania budzetem i wspólpracy z rodzina
- aktywizacja zawodowa realizowana poprzez doradztwo zawodowe, warsztaty
aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty prawa pracy i staze zawodowe
- aktywizacja edukacyjna polegajaca na szkoleniach zawodowych (kurs
komputerowy, kurs ogrodnik terenów zielonych, kurs magazyniera z obsluga wózków
widlowych, kurs prawa jazdy kategorii B)

Dzial 854 Edukacvina opieka wychowawcza
Plan - 296 578,00 zl
Wykonanie - 270 411,62 zl

Rozdzial 85401 Swietlice szkolne
Plan - 219400,00 zl
Wykonanie - 203 288,48 zl

Wydatki biezace
- wynagrodzenia pracowników obslugujacych swietlice w Ujezdzie i Olszowej -

182779,60 zl
- swiadczenia na rzecz osób fizycznych -12521,97 zl
- odpis na Zakladowy Fundusz swiadczen Socjalnych - 6 791,50 zl
- pozostale wydatki zwiazane z prowadzeniem swietlic - 1 195,41 zl

Rozdzial 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Plan - 75 778,00 zl
Wykonanie - 66623,14 zl

Wydatki biezace - 66623.14 zl
- wyplata stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym - 53 163,00 zl, w tym:
srodki otrzymane od wojewody 42530,40 zl (30 uczniów z 14 rodzin z terenu gminy
otrzymalo stypendia i pomoc o charakterze socjalnym)
- wyplata stypendiów naukowych i sportowych - 6680,00 zl (stypendia otrzymalo
33 uczniów)
- 20 uczniów z klas I - V otrzymalo dofinansowanie do zakupu podreczników na
kwote 6 780,14 zl



Rozdzial 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan - 1 400,00 zl
Wykonanie - 500,00 zl

Wydatki biezace - 500.00 zl
- doplaty do czesnego

Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
Plan - 1 731 200,00 zl
Wykonanie - 1243311,28 zl

Rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód
Plan - 111 320,00zl
Wykonanie -105575,90 zl

Wydatki biezace - 105 575.90 zl
-dotacja przedmiotowa dla zakladu budzetowego na doplate do wywozu scieków

beczkowozem - 22 264,48 zl
- utrzymanie kanalizacji burzowych - 6 486,61 zl
- remont zbiornika retencyjnego w SAG Olszowa - 66000,00 zl
-opracowanie operatu wodno - prawnego na odprowadzenie wód odpadowych

z osiedla ul. Gliwickaw Ujezdzie, badanie skladu wód w Olszowej - 10 824,81 zl

Rozdzial 90002 Gospodarka odpadami
Plan - 86880,00 zl
Wykonanie - 45 972,39 zl

Wydatki biezace - 20 472.39 zl
-usuwanie azbestu z terenu gminy

Wydatki maiatkowe - 25 500.00 zl
- budowa slonecznej suszarni osadów sciekowych dla oczyszczalni w Ujezdzie

Rozdzial 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Plan - 26500,00 zl
Wykonanie - 890,45 zl

Wydatki biezace - 890.45 zl
- zbiórka smieci z poboczy przy. Ul. Strzeleckiej - 398,45 zl
-zamieszczenie ogloszen - 492,00 zl

Rozdzial 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan - 25 000,00 zl
Wykonanie - 24309,22 zl

Wydatki biezace - 24309.22 zl
- wycinka drzew - 20 563,20 zl
- zakup roslin ozdobnych, drzew i kwiatów- 1 811,02 zl
- wykonanie nasadzen - 756 zl
- koszenie trawników- 1 179,00zl



Rozdzial 90015 Oswietlenie ulic, placów i dróg
Plan- 310000,00 zl
Wydatki- 271 944,70zl

Wydatki biezace - 271 944.70 zl
- zakup energii - 170426,59 zl.
- konserwacja oswietlenia ulicznego - 90776,57 zl
- opracowanie ekspertyzy - 1° 741,54

Rozdzial 90095 Pozostala dzialalnosc
Plan- 1 171500,00zl
Wykonanie-794 618,62zl

Wydatki biezace - 29 641.67 zl
- oplaty za umieszczenie psów w schronisku dla zwierzat - 16 341,48 zl
- usluga weterynaryjna - 9 599,69 zl
- zakup zniczy - 498,70 zl
- montaz i demontaz oswietlenia swiatecznego, zakup zniczy - 3 201,80 zl

Wydatkimaiatkowe- 764 976.95zl
- adaptacja,przebudowai rozbudowazabytkowegospichlerzaw Ujezdziena
targowiskostale

Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweao
Plan - 1 554297,00 zl
Wykonanie - 1 548 408,41 zl

Rozdzial 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby
Plan - 1 442 109,00 zl
Wykonanie - 1 436220,41 zl

Wydatki biezace - 729 767.68 zl
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - 586313,00 zl
- dotacja celowa dla instytucji kultury na realizacje dni partnerstwa - 143454,68 zl

Wydatki maiatkowe - 706 452.73 zl
- przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku swietlicy wiejskiej wraz

z rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego wSieroniowicach

Rozdzial 92116 Biblioteki
Plan- 112 188,00zl
Wykonanie- 112 188,00zl

Wydatki biezace - 112 188.00 zl
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Dzial 926 Kultura fizyczna i sport
Plan - 1 443000,00 zl
Wykonanie -1 422245,83 zl
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Rozdzial 92601 Obiekty sportowe
Plan - 1 313000,00 zl
Wykonanie - 1 292 245,83 zl

Wydatkimaiatkowe- 1 292 245.83 zl
- poprawa jakosci powietrza poprzez zastosowanie energii ze zródel odnawialnych

w obiekcie sportowym przy ul. Chrobrego w Ujezdzie, opracowanie dokumentacji
- 9 840,00 zl

- modernizacja boiska sportowego w Ujezdzie wraz z rozbudowa infrastruktury
towarzyszacej- 1 282 405,83

Rozdzial 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan - 130 000 zl
Wykonanie - 130 000 zl

Wydatki biezace - 130 000 zl
- dotacja na prowadzenie zadan z zakresu kulturyfizycznej i sportu

v. OCENA EFEKTÓWREALIZOWANYCHINWESTYCJIW ROKU
BUDZETOWYMI PROJEKTÓW WIELOLETNICH

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie

We wrzesniu 2012 roku zlozono wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,w roku tym opracowano
dokumentacje.
Plan wydatków na 2013r. - 770000 zl, 04.06.2013 roku ogloszono przetarg,
wartosc robót budowlanych zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosila
620 669,22 zl.

W dniu 09.07.2013r. podpisano umowe nr 29/GT/2013 z wykonawca wybranym
w przetargu nieograniczonym na kwote 727 030,16 zl.
Termin wykonania robót budowlanych ustalono na dzien 15.10.2013r. i w dniu tym
wykonawca zglosil gotowosc do odbioru wykonanych prac.

Na przedmiot umowy sklada sie nastepujacy zakres rzeczowy :
- przebudowa konstrukcji jezdni drogi gminnej o szer. 5,00 mb na dl. 268,00 mb
- budowachodnika prawostronnego z kostki betonowej oraz zjazdów do posesji
- zarurowanie istniejacego rowu przydroznego poprzez wybudowanie kolektora z rur

zelbetowych "VIPRO" wraz ze studniami wpustowymi i rewizyjnymi
- ulozenie odwodnienia liniowego z elementów prefabrykowanych
- ulozenie scieku betonowego jednostronnego opaskowego z lokalizacja za

chodnikiem poza terenem zabudowy.
- odtworzenie nawierzchni na skrzyzowaniu z droga powiatowa z masy

asfaltobetonowej
- ustawienie oznakowania pionowego i poziomego.
- utwardzenie jednostronnego pobocza kruszywem lamanym o szer. 0,50 mb
(opaska bezpieczenstwa).
Przy realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie" w celu
bezpiecznego przejecia wody z terenu zlewni zaistniala koniecznosc przebudowy



rowu w ul. 18 Marca oraz wyremontowanie istniejacego przepustu w celu
zwiekszenia przepustowosci do srednicy 0 800.

Poniesione calkowite koszty na realizacje zadania wynosza:
roboty budowlane -
opracowanie dokumentacji budowlanej
sprawowanie nadzoru inwestorskiego
montaz tablicy pamiatkowej

Koszty ogólem:

756030,14 zl
11 500,00 zl
13 000,00 zl

419,43 zl
780 949,57zl

Na w/w zadanie przyznana zostala dotacja z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych w wysokosci 370015,00 zl( dofinansowanie 47,5 % kosztów
zadania)

Plan wydatków 2013r.
Wykonanie

770000,00 zl
769 449,57 zl

2. Przebudowa poddasza budynku remizy strazackiej w Starym Ujezdzie wraz
ze zmiana sposobu uzytkowania na cele spoleczno-kulturalne wsi oraz budowa
wiaty

22.09.2010 roku zlozono w Urzedzie Marszalkowski Województwa Opolskiego
w Departamencie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach dzialania
"Odnowa i Rozwój Wsi" wniosek o dofinansowanie dla w/w zadania.
W dniu 03.10.2011r. zostala podpisana umowa o przyznanie pomocy
nr 00080-6922-UM0800004/1O.
Dofinansowanie wynikajace z w/w umowy ksztaltuje sie na poziomie 75% kosztów
kwalifikowanych jednak nie wiecej niz 500 000 zl. Do w/w umowy zostal zawarty
aneks nr 1/11 w którym zmieniona zostala data skladania wniosku o platnosc.
03.07.2012r. zostal ogloszony przetarg nieograniczony wplynelo piec ofert, komisja
przetargowa wybrala najtansza oferte, w dniu 14.08.2012r. podpisano z wykonawca
umowe nr 36/GT/2012 na wykonanie robót budowlanych i przekazano plac budowy.
Wynagrodzenie ryczaltowe dla wybranego wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wynosi 429 213,01zl.
Równolegle do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty
budowlane, toczylo sie postepowanie w którym wyloniono inspektora nadzoru
Wplynely dwie oferty na usluge nadzoru, wybrano najtansza, zawarto umowe
na wartosc 7 000 zl.
W 2012 roku wydatkowano na to zadanie 294,01 zl

W 2013 roku kontynuowano prace budowlane wg zawartej z wykonawca umowy.
W trakcie realizacji zadania zaistniala potrzeba wykonania robót dodatkowych
i zamiennych nie przewidzianych w umowie podstawowej.
Sporzadzono protokoly koniecznosci wykonania robót dodatkowych i zamiennych,
26 marca 2013r. podpisano umowe nr 10/GT/2013 na wykonanie tych prac.
Wartosc brutto robót dodatkowych 82 300,44 zl.
Zakres robót umowy dodatkowych wplynal na przesuniecie terminu wykonania robót
umowy podstawowej.



__. n

Wykonawca wystapil z prosba o przesuniecie terminu zakonczenia zadania z dnia
30 maja 2013r. na dzien 28 czerwca 2013r.
W dniu 15 kwietnia 2013r. podpisany zostal aneks nr 1, w którym zmieniono termin
zakonczenia prac.
Wykonawca w dniu 27 czerwca 2013 zglosil gotowosc do odbioru robót
budowlanych. Zamawiajacy zwolal komisje odbiorowa na dzien 04 lipca 2013r.
Wartosc wykonanych i rozliczonych robót w pierwszym pólroczu to 220386,57 zl,
robót dodatkowych 82 300,44 zl.
Ponadto, w dniu 03 czerwca 2013r. podpisano umowe nr 21/GT/2013 na wykonanie
placu manewrowego.
Wartosc umowy 31.216,17 zl.
Roboty zwiazane z wykonaniem placu zostaly odebrane i rozliczone w pierwszej
polowie 2013r.
Wykonawca 27 czerwca 2013 roku zglosil gotowosc do odbioru robót budowlanych.

Plan wydatków 2013r.
Wykonanie

550000,00 zl
549729,62 zl

Wartosc calego zadania 575 155,63 zl, dofinansowanie z PROW - 259 853 zl
(45,2 % wartosci calego zadania).

3. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oswiatowych na terenie
gminy Ujazd - odnawialne zródla energii

W dniu 27 sierpnia 2012 roku zlozono w Urzedzie MarszalkowskimWojewództwa
Opolskiego w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych w ramach
dzialania "Ochrona powietrza, odnawialne zródla energii" wniosek o dofinansowanie
dla w/w zadania.
W dniu 23.01.2013 roku zostala podpisana umowa o przyznanie pomocy
nr RPOP.04.03.00-16-002/12-00.
Dofinansowanie wynikajace z w/w umowy ksztaltuje sie na poziomie 79% kosztów
kwalifikowanych jednak nie wiecej niz 2 976 260,38 zl.
Realizacje zadania rozpoczeto od przygotowania dokumentacji przetargowej
a nastepnie ogloszenia w dniu 13 maja 2013r. przetargu nieograniczonego na
przedmiotowe zadanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
W terminie do 21.06.2013 wplynely trzy oferty.
04 wrzesnia 2013r. podpisano umowe na zaprojektowanie i wykonanie tego zadania
Równolegle do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty
budowlane zamieszczone zostalo ogloszenie o zaproszeniu do skladania ofert na
nadzór inwestorski, umowe podpisano 15 lipca 2013r.
Do konca roku budzetowego odebrano nastepujace roboty:
50% wykonania dokumentacji technicznej; w instalacji nr 1 - czesc maszynowni
pomp ciepla, instalacje kolektorów slonecznych, instalacje ogniw fotowoltaicznych, w
instalacji nr 2 - kolektory sloneczne, w instalacji nr 4 - zródlo energii dla pomp ciepla
z wymiennikiem powietrznym, instalacje kolektorów slonecznych, instalacje ogniw
fotowoltaicznych.

Plan wydatków 2013r.
Wykonanie

750938,00 zl
423 725,20 zl
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4. Budowa slonecznej suszarni ustabilizowanych osadów sciekowych dla
oczyszczalni scieków w Ujezdzie

Zadanie znajduje sie w WPF, realizacja zadania planowana jest w latach
2012- 2014.
W styczniu 2012 roku zostal zlozony wniosek o dofinansowanie inwestycji do
Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Opolskiego na lata
2007-2013.
Wniosek zostal pozytywnie zaopiniowany i w dniu 25.05.2012r. podpisana zostala
umowa nr RPOP.04.01.00-16-002/12-00 z Marszalkiem Województwa Opolskiego
o dofinansowanie projektu.
Calkowita wartosc projektu wynosi 1 534 425,00 zl, dofinansowanie stanowi 85 %
kosztów kwalifikowanych i wynosi 1 301 124,75 zl.
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym
w dniu 29.03.2013 r. podpisana zostala umowa Nr 08/GT/2013 na wykonanie
dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych w systemie
"zaprojektuj i wybuduj" z cena za wykonanie zadania brutto: 1 470 000, 00 zl
i terminem realizacji do dnia 30.09.2014r.
Po zakonczeniu procedury przetargowej i podpisaniem umów na wykonawstwo
i nadzór podpisano aneks do umowy o dofinansowanie na wartosc 1 295 383,00 zl

Zgodnie z harmonogramem prac w 2013 roku opracowano dokumentacje
projektowa, wykonano prace przygotowawcze oraz rozpoczeto wykonanie robot
ziemnych.

Plan wydatków 2013r.
Wykonanie

50000,00 zl
25500,00 zl

5. Adaptacja, przebudowa i rozbudowa zabytkowego spichlerza w Ujezdzie
na targowisko stale

Zadanie zostalo ujete w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2011 -2014.
W kwietniu 2012 roku zostal zlozony wniosek o dofinansowanie inwestycji
do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2007-
2013.
Wniosek zostal pozytywnie zaopiniowany, w dniu 20.08.2012 r. podpisana zostala
umowa pomocy Nr 00038-6921-UM0800057/12 z Marszalkiem Województwa
Opolskiego o dofinansowanie projektu.
Calkowita wartosc projektu wynosi 1 773 658,46,00 zl, dofinansowanie wynosi
999 999,00 zl.
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym
na wykonanie robot budowlanych w dniu 01.03.2013 podpisana zostala umowa
nr 03/GT/2013 r. na kwote 1 446777,28 zl, z terminem realizacji do dnia
30.04.2014 r.
W dniu 05.03.2013 r. podpisana zostala umowa nr 04/GT/13 na pelnienie nadzoru
inwestorskiego nad w/w robotami z cena za usluge 30 000,00 zl i terminem
realizacji do dnia 30.04.2014r. lecz nie krócej niz do zakonczenia czynnosci
odbiorowych.
W dniu 18.03.2013r. podpisana zostala umowa nr 09/GT/13 o pelnienie nadzoru
archeologicznego na kwote 4674,00 zl



W dniu 10.04.2013r. podpisano umowe nr 14/GT/13 o pelnienie nadzoru autorskiego
na kwote 12 300,00 zl.

W trakcie realizacji zadania zaszla koniecznosc wykonania robót dodatkowych -
naprawa tynków i scian.
Na w/w roboty w dniu 20.10.2013r. podpisana zostala umowa nr 57/GT/2013 z
terminem realizacji do dnia 30.01.2014r.
W 2013r. zgodnie z harmonogramem wykonano nastepujacy zakres prac:
1. Budynek stary:
- roboty fundamentowe (uzupelnienie ubytków w scianach fundamentowych)
- izolacje fundamentów
- remont scian
- strop nad piwnica oraz nad parterem,
- remont dachu,
- przylacza kanalizacyjne i wodociagowe
- wykonane zostaly czesciowo roboty elektryczne
2. Prace ogólnobudowlane budynku nowego

Plan wydatków na 2013r.
Wykonanie

1 130 000,00 zl
764 976,95 zl

6. Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku swietlicy wiejskiej wraz
z rozbudowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Sieroniowicach

22.09.2010 roku zlozono w Urzedzie Marszalkowskim Województwa Opolskiego
w Departamencie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach dzialania
"Odnowa i Rozwój Wsi" wniosek o dofinansowanie dla w/w zadania.
W dniu 03.10.2011r. zostala podpisana umowa o przyznanie pomocy
nr 00079-6922-UM0800003/1O.
Dofinansowanie wynikajace z w/w umowy ksztaltuje sie na poziomie 75% kosztów
kwalifikowanych jednak nie wiecej niz 500 000,00 zl.
Do w/w umowy zostal zawarty aneks nr 1/11, w którym zmieniona zostala data
skladania wniosku o platnosc.
21.05.2012r. zostal ogloszony przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Przebudowa
i rozbudowa istniejacego budynku swietlicy wiejskiej wraz z rozbudowa zaplecza
sportowo-rekreacyjnego wSieroniowicach".
Wplynely cztery oferty, komisja przetargowa wybrala najtansza oferte, z która
podpisano z wykonawca umowe nr 23/GT/2012 na wykonanie robót budowlanych
i przekazano plac budowy.
Wynagrodzenie ryczaltowe dla wybranego wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wynosi 822 092,98zl.
Równolegle do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty
budowlane, toczylo sie postepowanie w którym wyloniono inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Prace na budowie przebiegaly zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Na niniejsze zadanie w budzecie w roku 2012 wydano 252 030,09 zl.

W 2013r. kontynuowano prace budowlane wg zawartej z wykonawca umowy
nr 23/GT/2012, w ramach której firma wykonywala kolejne elementy harmonogramu
robót.
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W trakcie realizacji zadania zaistniala potrzeba wykonania robót dodatkowych
i zamiennych nie przewidzianych w umowie podstawowej.
Sporzadzono protokoly koniecznosci wykonania robót dodatkowych i zamiennych
a nastepnie w dniu 14 marca 2013r, podpisano umowe nr 06/GT/2013 na ich
wykonanie.
Wykonawca w dniu 28 czerwca 2013 zglosil gotowosc do odbioru prac, zamawiajacy
zwolal komisje odbiorowa na dzien 08 lipca 2013r.
Budynek zostal wyposazony w niezbedny do funkcjonowania sprzet.
21 sierpnia 2013 roku nadzór budowlany wydal pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

Plan wydatków 2013r.
Wykonanie

709 196,00 zl
706452,73 zl

Wartosc calego zadania 1 008767,92 zl, dofinansowanie z PROW - 494 196,61 zl
(48,9 % wartosci calego zadania).

7. Modernizacja boiska sportowego w Ujezdzie wraz z rozbudowa infrastruktury
towarzyszacej

Zadanie zostalo ujete w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2007-2014.
W 2008 roku zostal zlozony wniosek o dofinansowanie inwestycji do Regionalnego
Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Wniosekzostalpozytywniezaopiniowanyi znajdowal sie na liscie projektów
rezerwowych.
W dniu 31.05.2013 r. podpisana zostala umowa nr RPOP.01.04.02-16-002/08
z Marszalkiem Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektu.
Calkowita wartosc projektu wynosi 3 522 157,11 zl, dofinansowanie stanowi 67 %
kosztów kwalifikowanych i wynosi 2 359 845,26 zl.
Po zakonczeniu procedur przetargowej i podpisaniu umów z wykonawca robót
budowanych oraz nadzorem inwestorskim w dniu 05.12.2013r. podpisany zostal
Aneks nr RPOP.01.04.02-16-002/08-01 do umowy nr RPOP.01.04.02-16-002/08
zmieniajacy wartosc calkowita projektu na kwote 3 582 300,82 zl i dofinansowanie na
wartosc 2359247,64 zl
W dniu 26.04.2013 roku podpisana zostala umowa nr 10/GT/2013 na aktualizacje
wniosku o dofinansowanie oraz aktualizacje studium wykonalnosci, z cena za
wykonanie uslugi 4 920 zl .
W dniu 30.04.2013 roku podpisana zostala umowa nr 18/GT/13 na aktualizacje
kosztorysu inwestorskiego z cena za usluge 1 800,00 zl i terminem realizacji do
dnia 20.05.2013r.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym w dniu
17.07.2013 r. podpisana zostala umowa Nr 32/GT/2013 na wykonanie robót
budowlanych z cena za wykonanie zadania brutto: 3 496 440,82 zl i terminem
realizacji do dnia 30.08.2014 r.
Podpisano równiez umowe na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad w/w robotami
z cena za usluge 36 000,00 zl i terminem realizacji do dnia 30.08.2014 r., lecz nie
krócej niz do zakonczenia czynnosci odbiorowych .

Na potrzeby studium wykonalnosci i wniosku o dofinansowanie projektu z RPO WO
2007-2013 w dniu 18.09.2013r. podpisana zostala umowa nr 43/GT/013 na
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wyliczenie wspólczynnika efektywnosci kosztowej oraz luki finansowej, z cena za
wykonanie uslugi 1 845,00 zl i terminem opracowania do dnia 20.09.2013 r.
W dniu 18.09.2013 r. podpisana zostala umowa nr 45/GT/2013 na zmiane
pozwolenia na budowe w czesci rozbiórki budynku starej szatni oraz przelozenie
sieci energetycznej, z cena za wykonanie uslugi 4 920 zl.
W dniu 30.09.2013r. na nadzór autorski, z cena za wykonanie uslugi 7 626,00 zl
i terminem realizacji do dnia 30.08.2014 r. .

W zwiazku z podjeta decyzja o zmianie w budynku szatni sportowej ogrzewania
grzejnikami elektrycznymi na centralne ogrzewanie wodne w dniu 16.12.2013r.
podpisana zostala umowa na opracowanie projektu c. o. z cena za usluge
14 145,00 zl i terminem realizacji do dnia 31.01.2014 r.

Wniosek na dofinansowanie tego zadania zlozono równiez do Programu Rozwoju
Bazy Sportowej Województwa Opolskiego.

W dniu 06.12.2013r. podpisana zostala umowa Nr 2013/0405/281O/SubA/DISIT
z Ministrem Sportu i Turystyki.
Kwota dofinansowania wynosi 986 000,00 zl, z podzialem na lata:
2013r. - 300 000,00 zl
2014r. - 686000,00 zl
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w 2013 r. wykonano
1) trybune sportowa z zapleczem :

- roboty ziemne,
- fundamentowanie,
- roboty murarskie,
- konstrukcje zelbetowe,

2) przylacze wodociagowe,
3) przylacze sanitarne,
4) konstrukcje zelbetowa zadaszonej sceny widowiskowej,
5) zagospodarowanie terenu

Plan wydatków na 2013r.
Wykonanie

1 283000,00 zl
1 282 405,83 zl

W ramach platnosci zaliczkowych z RPOWO otrzymano na to zadanie w 2013 roku
832888,63 zl, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 300 000,00 zl.

Planowany termin zakonczenia realizacji zadania do dnia 15.11.2014 r.

8. Poprawa jakosci powietrza poprzez zastosowanie energii ze zródel
odnawialnych w obiekcie sportowym przy ul. Chrobrego w Ujezdzie -
opracowanie dokumentacji

Podpisano w dniu 28.11.2013r. umowe na opracowanie programu funkcjonalno
uzytkowego, audytu energetycznego, zestawienia kosztów, oraz dokumentacji
srodowiskowej.

Plan wydatków na 2013r.
Wykonanie

30000,00 zl
9 840,00 zl



9. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sieroniowice - Balcarzowice

W roku sprawozdawczym opracowano dokumentacje na to zadanie.
Plan wydatków na 2013r. 5680,00 zl
Wykonanie 5 658,00 zl

10. Modernizacja kotlowni c. o w PSP Zimna Wódka

Plan wydatków na 2013r.
Wykonanie

9600,00 zl
9 594,00 zl

11. Zakup kserokopiarki dla OPS w Ujezdzie

Plan wydatków na 2013r. 4700,00 zl
Wykonanie 4 190,00 zl
12. Zwiekszenie udzialów w Ujazdowskim Inkubatorze Przedsiebiorczosci

Plan wydatków na 2013r.
Wykonanie

44000,00 zl
44000,00 zl

13. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zakladu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

Dotacja za wydatki inwestycyjne zakladu budzetowego.

Plan wydatków na 2013r.
Wykonanie

70 000,00 zl
69 285,85 zl

W 2013 roku zrezygnowano z realizacji dwóch zadan
1. Uzbrojenie w siec wodno-kanalizacyjna dzialek budowlanych na osiedlu Piaski

w Ujezdzie oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka (Buczki)
2. Rozbudowa budynku szatni sportowej, budowa wiaty drewnianej i trybun wraz

z niezbedna infrastruktura boiska sportowego w Niezdrowicach

REMONTY

Na biezaco przeprowadzono remonty i konserwacje sprzetu znajdujacego sie
w posiadaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.
Na drogach i ulicach przeprowadzono;
- remont chodnika Plac 1 Maja w Ujezdzie - 8997,45 zl
- remont czastkowy Placu Zamkowego i Placu 1 Maja w Ujezdzie - 5 904,00 zl
- remont chodnika na ul. Bursztynowej w Ujezdzie - 1 131,95 zl
- remont nawierzchni na ul. Gajowej w Zimnej Wódce - 2 706,00 zl

W budynku PSP Olszowa przeprowadzono remont rynien, sali gimnastycznej
i korytarza w szkole filialnej w Zimnej Wódce zlikwidowano plyte betonowa,
wymalowano szatnie.
W szkole w Jaryszowie przeprowadzono remont dachu, adoptowano pomieszczenie
na swietlice i stolówke szkolna, w Sieroniowicach wyremontowano stolówke.
W przedszkolu w Sieroniowicach wymieniono okna.



VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZ DOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY -MIEJSKO GMINNEGO OSRODKA DZIALALNOSCI KULTURALNEJ

Miejsko Gminny Osrodek Dzialalnosci Kulturalnej realizuje zadania gminy z zakresu
dzialalnosci kulturalnej w domu kultury w Ujezdzie, bibliotekach w Jaryszowie,
Ujezdzie, Zimnej Wódce, w pawilonie sportowym w Jaryszowie, w Wiejskim Domu
Kultury w Niezdrowitach, swietlicy wiejskiej w Balcarzowicach, Kluczu i
Sieroniowicach
Wspólpracuje z jednostkami pomocniczymi (solectwami i Samorzadem Mieszkanców
w Ujezdzie ) przy organizacji imprez kulturalnych.
Zatrudnia dwanascie osób na 8 5/8 etatu.
Na realizacje swoich zadan osrodek kultury otrzymuje dotacje z budzetu gminy,
w 2013 roku dzialalnosc domu kultury, swietlic otrzymal dotacje podmiotowa w
kwocie 586 313,00 zl, na dzialalnosc bibliotek -112 188,00 zl.
Dotacje celowa na realizacje projektu "Dni partnerstwa Ujazd - Bridlicna" w kwocie
143454,68 zl, ogólem kwota dotacji - 841 955,68 zl
W okresie sprawozdawczym MGODZK nie wykazal zobowiazan, na koncie rachunku
bankowego znajdowaly sie srodki w kwocie 54 753,23 zl, stan naleznosci za usluge -
150,00 zl
Plan finansowy i wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury zostal
przedstawiony ponizej

LP WYSZCZEGOLNIENIE PLAN WYKONANIE

PRZYCHODY 952 604 00 952 605.74

1. Dotacje z budzetu 698 501,00 698501,00
2. Dotacia celowa 143455,00 143454,68
3. Przychody ze sprzedazy uslug wlasnych 39823,00 39 823,00
4. Pozostale przychody 68 035,00 68037,06
5. $rodki otrzymane od pozostalych jednostek 2 790,00 2 790,00

zaliczanych do sektora finansów publicznych

KOSZTY (bez amortyzacji) 900 252.00 900197.75

Domv i osrodki kulturv. swietlice i klubv 785274.00 785 227.22

1. Koszty utrzymania etatów 278711,00 278707,94
2. Koszty zadan statutowych 279965,00 279951,79
3. Koszty utrzymania obiektów 211 059,00 211 034,67
4. Koszty ogólnozakladowe 15539,00 15532,82

Biblioteki 114978.00 114 970.53

1. Koszty utrzymania etatów 74578,00 74577,37
2. Koszty zadan statutowych 20 790,00 20787,90
3. Koszty utrzymania obiektów 17033,00 17030,11
4. Koszty ogólnozakladowe 2 577,00 2575,15

Amortvzacia (bez Dokrvcia w srodkach) 47 300 47298.11

1. Amortyzacja srodków trwalych 47 300 47298,11



VII. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKLADU
BUDZETOWEGO

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej realizuje zadania gminy z zakresu
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
Zadania realizuje w trzech dzialach;
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wode
700 - Gospodarka mieszkaniowa
900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

Dane dotyczace przychodów i kosztów w 2013 roku przedstawiaja sie nastepujaco:

Plan przychodów na poczatku roku wynosil
Plan kosztów na poczatku roku

1 854 000 zl
- 1 854 000 zl

Plan przychodów na koniec roku
Plan kosztów na koniec roku

- 1 903 500 zl
- 1 903 500 zl

Po stronie rozchodowej zostala wyodrebniona kwota odpisu amortyzacji-
1 919229,42 zl.

Na koniec okresu sprawozdawczego:
- przychody zrealizowano w kwocie 1 827812,35 zl
- koszty zrealizowano w kwocie 1 743764.07 zl

Wynik finansowy + 84 048,28 zl

W poszczególnych dzialach wynik finansowy przedstawial sie nastepujaco:
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wode + 59 252,89 zl
700 - Gospodarka mieszkaniowa + 7 275,46 zl
900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska + 17519,93 zl

Na koniec okresu sprawozdawczego zaklad ma minusowy stan srodków obrotowych
w kwocie 22362,44 zl (rok poprzedni - 82524,00 zl), jest to róznica miedzy stanem
srodków pienieznych, naleznosciami, srodkami obrotowymi a zobowiazaniami
zakladu.
Stan naleznosci z tytulu sprzedazy uslug pomniejszona o odpisy aktualizacyjne
naleznosci oraz odsetki - 104 179,73 zl (w tym: naleznosci wymagalnych-
73475,72 zl), pozostalych srodków obrotowych -17196,42 zl, srodków pienieznych
- 29628,84 zl, zobowiazan niewymagalnych 173367,43 zl

Zaklad budzetowy otrzymal dotacje celowa z budzetu na modernizacje dachu na
budynkukomunalnym- 69 285,85 zl, dotacje przedmiotowa do wywozu scieków
komunalnych beczkowozem - 22 264,48 zl, dotacje przedmiotowa do utrzymania
placów zabaw w kwocie - 86000,00 zl.



VII. NALEZNOSCI I ZOBOWIAZANIA

Stan naleznosci oraz wybranych aktywów finansowych gminy na koniec okresu
sprawozdawczego to kwota zl, w tym gotówka i depozyty - 1 745855,51 zl.
Naleznosci wymagalne 680 470,65 zl, w tym:
- z tytulu podatków i oplat - 606668,93 zl
- z tytulu sprzedazy towarów i uslug - 73801,72 zl.
Pozostale naleznosci (niewymagalne) - 268 155,97 zl

Do splaty na koniec okresu sprawozdawczego pozostala kwota 584 000 zl pozyczki
zaciagnietej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu oraz kwota 2 000 000,00 wyemitowanych obligacji komunalnych na pokrycie
planowanego deficytu budzetowego.

Planowany wykup obligacji w latach 2016 - 2020 po 400000 zl w kazdym roku.
Pozyczka zostala zaciagnieta na budowe kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieroniowice
oraz kanalizacji sanitarnej i wodociagu dla SAG Sieroniowice
( 1 461 000 zl).
Splata ostatniej raty pozyczki do 20 czerwca 2015 roku.

Samorzadowe jednostki budzetowe prowadzace dzialalnosc oswiatowa w gminie
Ujazd, nie prowadzily wydzielonych rachunków dochodów wlasnych.

Analizujac realizacje budzetu nalezy stwierdzic, ze w 2013 roku dochody
wplywaly na biezaco, nie bylo problemów z platnosciami, dochody wykonano
do planu w 99,9 % (19460784,44 zl) w tym: dochody biezace -16352023,90 zl,
dochody majatkowe - 3 108 760,54 zl.
Wydatki wykonano w 91,2 % (20183709,26 zl) w stosunku do planu w tym:
wydatki biezace -15518901,51 zl, wydatki majatkowe - 4664807,75 zl.
Wykonane dochody biezace sa wieksze od wykonanych wydatków biezacych
o kwote 833 122,39 zl.
Róznica miedzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budzetowy w kwocie
722 924,82 zl, który zostal pokryty srodkami z emisji obligacji.


