VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
wg stanu na koniec roku 2017
Zgodnie z zapisami art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarząd jednostki samorządu
terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu m.in. sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu, które w myśl art. 269 winno uwzględniać w szczególności:
1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości
określonej jak w uchwale budżetowej,
2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku
budżetowego,
3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
Poniżej przedstawiono realizację przedsięwzięć wieloletnich określonych w wykazie
przedsięwzięć stanowiących element Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20172035.
Przez przedsięwzięcia wymienione poniżej rozumieć należy programy, projekty lub
zadania bieżące lub majątkowe:
A. finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi).
B. pozostałe projekty, programy lub zadania.

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe
Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe
Ad. A. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).
1. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa
łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego
i powiatu łaskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2018.
Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.
Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina
Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice.
Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Kwota/zakres rzeczowy
Wartość ogółem zadania
22 339 563
Poniesione wydatki w latach poprzednich, 582 807,40
w tym:
poniesione w 2017 roku
551 722,40
Stopień
zaawansowania
realizacji Głównym celem projektu jest
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od poprawa powiązań
początku jego realizacji do końca 2017 r.
regionalnej sieci dróg
województwa łódzkiego
z siecią dróg krajowych,
transeuropejską siecią
transportową TEN-T, jak
również podniesienie
atrakcyjności terenu powiatu
zduńskowolskiego i powiatu
łaskiego wokół węzła drogi
ekspresowej S8.
Zakres rzeczowy zadania
obejmuje zaprojektowanie
i wybudowanie nowej drogi
powiatowej między węzłem
drogi ekspresowej S8
Zduńska Wola Karsznice
w km 163+595,95 a drogą
wojewódzką (dotychczasową

drogą krajową 12 (14))
z projektowanym włączeniem
pomiędzy granicą miasta
Zduńska Wola
a skrzyżowaniem z drogą
gminną nr 119060E
w miejscowości Ostrówek.
Długość planowanego
odcinka wyniesie ok. 4,3 km,
z tego ok. 1,7 km znajdować
się będzie na terenie Powiatu
Łaskiego, a ok. 2,6 km na
obszarze Powiatu
Zduńskowolskiego.
Planowany zakres rzeczowy
projektu obejmuje również
przygotowanie dokumentacji
projektowej oraz
przeprowadzenie procesu
odszkodowawczego za
wywłaszczenie
nieruchomości znajdujących
się w pasie łącznika drogi
ekspresowej S8.
W roku 2015 poniesiony
został koszt opracowania
studium wykonalności.
W 2016r. poniesione zostały
wydatki na aktualizację
programu funkcjonalnoużytkowego wraz
z kosztorysem
wskaźnikowym oraz wydatki
związane
z opracowaniem wniosku
o wydanie deklaracji organu
odpowiedzialnego za
gospodarkę wodną
potwierdzającej brak
negatywnego wpływu
inwestycji na stan jednolitej
części wód.

Limit wydatków poniesionych
w roku 2017 dotyczy
opracowania dokumentacji
projektowej w zakresie
budowy drogi powiatowej
stanowiącej łącznik z węzłem
drogi ekspresowej S8Zduńska Wola Wschód,
usługi pełnienia nadzoru nad
pracami projektowymi
i nadzoru inwestorskiego
w branży drogowej,
elektrycznej,
telekomunikacyjnej oraz
sanitarnej.
Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego
planowe wykonanie
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2. „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej
Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II”. Przedsięwzięcie realizowane było
w latach 2015- 2017 przy współudziale dofinansowana ze środków UE
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
930 662
926 321,77
835 968,77
Zakres rzeczowy projektu
obejmował wykonanie prac
termomodernizacyjnych
w zakresie ocieplenia ścian
zewnętrznych i stropodachu,
wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej, wymiany
wewnętrznej instalacji
grzewczej oraz modernizacji
instalacji elektrycznej
w następujących budynkach
użyteczności publicznej:
 Poradnia Psychologiczno

– Pedagogiczna przy
ul. Żeromskiego 3a,
 Starostwo
Powiatowe
przy ul. Królewskiej 10,
 Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
przy ul. Łaskiej 61.
Okres realizacji projektu
rozpoczął się 01.03.2016 r.,
a zakończył z dniem
31.12.2017 r.
Limit wydatków poniesionych
w 2015 roku dotyczy
wykonania studium
wykonalności.
Zrealizowane w 2016 roku
wydatki dotyczą opracowania
dokumentacji projektowej,
audytów energetycznych oraz
ekspertyz ornitologicznych.
W 2017 r. poniesione zostały
nakłady na roboty budowlane
w budynkach objętych
zakresem rzeczowym
przedmiotowego projektu
tj. w szczególności
dotyczące modernizacji
istniejącej instalacji
elektrycznej oraz wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej
w budynku Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego, modernizacji
istniejącej instalacji
elektrycznej, docieplenia
ścian i stropodachu, wymiany
drzwi zewnętrznych
i wewnętrznej instalacji
grzewczej w budynku Poradni
Psychologiczno –
Pedagogicznej, modernizacji
istniejącej instalacji

elektrycznej, ocieplenia ścian
i stropodachu, wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej
oraz wewnętrznej instalacji
grzewczej w budynku
Starostwa Powiatowego.
Ponadto poniesione wydatki
dotyczyły nadzoru
inwestorskiego w branży
ogólnobudowlanej
i sanitarnej, publikacji
ogłoszeń w prasie lokalnej
oraz wykonania 3 tabliczek
pamiątkowych na budynkach
objętych termomodernizacją.
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie

5

3. „Kreatywni dziś – kreatywni jutro”. Przedsięwzięcie obejmowało
lata 2016 – 2017.
Projekt dofinansowywany był ze środków UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
56 150
38 485,21
19 748,21
Okres realizacji projektu
rozpoczął w dniu
01.07.2016 r. a zakończony
został z dniem 31.12.2017 r.
Projekt skierowany był do
14 uczniów z klasy o profilu
organizacja reklamy oraz do
5 nauczycieli Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1.
Celem głównym projektu było
dostosowanie kierunków
kształcenia i szkolenia
zawodowego do
regionalnego rynku pracy we
współpracy

z otoczeniem społeczno –
gospodarczym.
Projekt zakładał adaptację
i wyposażenie pracowni
szkolnych (multimedialnej
i języków obcych), udział
nauczycieli w zajęciach
i kursach podnoszących ich
kompetencje, udział uczniów
w kursach, wyjazdach
studyjnych i stażach
zawodowych.
Nakłady wykonane w 2016
roku w części majątkowej
projektu dotyczą zakupu
komputera przenośnego na
stanowisko nauczycielskie,
a w 2017 roku zakupu
pakietu ADOBE Creative
Suite 6 Design & Web
Premium EDU PL na
wyposażenie pracowni
multimedialnej.
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie

5

4. „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata
2017- 2020.
Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Lp.
1
2
3

Wyszczególnienie
Kwota/zakres rzeczowy
Wartość ogółem zadania
548 262
Poniesione wydatki w latach poprzednich, 348 261,19
w tym:
poniesione w 2017 roku
348 261,19

4

Stopień
zaawansowania
realizacji Celem projektu jest promocja
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od lokalnego zduńskowolskiego
początku jego realizacji do końca 2017r.
biznesu ze szczególnym
uwzględnieniem regionalnych
specjalizacji województwa
łódzkiego, takich jak przemysł
włókienniczy i mody,
innowacyjne rolnictwo
i przetwórstwo rolnospożywcze, co w efekcie
wpłynąć ma na wzrost
eksportu i zdobywanie
nowych rynków zbytu dla
przedsiębiorstw z terenu
powiatu zduńskowolskiego
oraz nawiązywanie przez
nich współpracy
międzynarodowej.
Grupą docelową projektu są
przedsiębiorcy,
przedstawiciele instytucji
otoczenia biznesu,
w tym przedstawiciele j.s.t.
oraz uczniowie szkół
zawodowych zlokalizowanych
na terenie powiatu.
W ramach realizacji projektu
planowane jest
przeprowadzenie
następujących działań:
1) przygotowanie realizacji
projektu wraz z etapem
koncepcyjnym polegające
w szczególności na
opracowaniu planu
promocji gospodarczej
Powiatu
Zduńskowolskiego wraz
z przeprowadzeniem
analizy zapotrzebowania
firm zlokalizowanych na
jego terenie na

pracowników
wykształconych
w określonych zawodach,
2) wyjazdy na targi i misje
gospodarcze
przedstawicieli Powiatu
Zduńskowolskiego,
3) kampania promocyjna
Powiatu
Zduńskowolskiego tj. m.in.
utworzenie dedykowanej
strony internetowej
prezentującej
kompleksową ofertę
gospodarczą powiatu
w 4 wersjach językowych,
4) organizacja kolejnych
4 edycji Regionalnego
Forum Gospodarczego
w Powiecie
Zduńskowolskim, które
organizowane będzie
w formie trzydniowej
imprezy obejmującej poza
forum- wizyty studyjne
oraz Regionalną Wystawę
Rolno- Przemysłową,
5) warsztaty z udziałem
przedsiębiorców
pn.: „Dialog
i innowacyjność
w Powiecie
Zduńskowolskim”,
6) organizacja
Noworocznego Spotkania
z Przedsiębiorcami.
Poniesione w roku 2017
wydatki dotyczą opracowania
i wykonania strony
internetowej wraz
z systemem zarządzania
danymi o terenach

inwestycyjnych oraz zakupu
niezbędnego wyposażenia na
potrzeby realizacji projektu
tj. m.in. sprzętu
komputerowego
i oprogramowania, sprzętu
nagłaśniającego, oświetlenia
i hali namiotowej.
Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego
planowe wykonanie

5

5. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2019.
Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
14 331 508
5 000
5 000
Celem projektu jest rozwój
turystyki na terenie powiatu
zduńskowolskiego poprzez
racjonalne i kompleksowe
wykorzystanie zasobów
przyrodniczych,historycznych
oraz różnorodności
kulturowej Doliny Rzeki
Warty.
Planowany zakres rzeczowy
projektu obejmuje
w szczególności:
1) infrastrukturę ścieżek
rowerowych wraz
z inwestycją w zakresie
przebudowy drogi
niezbędnej do realizacji
projektu tj. budowę
ciągów rowerowopieszych w pasie
drogowym, przebudowę
drogi powiatowej

nr 4908E w miejscowości
Piaski, utworzenie
i oznakowanie szlaku
rowerowego,
2) infrastrukturę punktów
informacyjnych i miejsc
odpoczynku rowerzystów
wraz
z zagospodarowaniem
terenu,
3) działania promocyjne
i informacyjne
skierowane na
stworzenie spójnego
wizerunku regionu jako
obszaru atrakcyjnego
turystycznie.
W 2017 r. poniesione zostały
nakłady finansowe na
opracowanie znaku
graficznego (logo) projektu.
Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego
planowe wykonanie

5

6. „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół
w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami
dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym
i kolejowym wraz z I wyposażeniem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata
2015- 2018.
Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
6 406 461
69 704,50
922,50
Zakres rzeczowy
przedsięwzięcia obejmuje
budowę sal dydaktycznych
dla uczniów technikum
o profilu hotelarskim,

gastronomicznym
i kolejowym w celu
dostosowania warunków
nauki do warunków
zbliżonych do rzeczywistego
środowiska pracy zawodowej,
a także budowę kotłowni
opartej na gruntowych
pompach ciepła, niezbędnej
dla zapewnienia ogrzewania
i zaopatrzenia
nowowybudowanego
budynku w ciepłą wodę
użytkową.
Limit wydatków poniesionych
w ramach projektu dotyczy
kosztu opracowania
dokumentacji projektowej
zrealizowanego w roku 2016
(wydatki niewygasające
z upływem 2016 roku).
Okres realizacji projektu
datuje się od roku 2015
z uwagi na fakt, iż umowa
z wykonawcą w ww. zakresie
podpisana została w roku
2015.
W 2017 r. poniesiony został
koszt montażu tablicy
informacyjnej w miejscu
realizacji inwestycji.
Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego
planowe wykonanie

5

7. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej
w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2019.
Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Lp.
1

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania

Kwota/zakres rzeczowy
5 876 656

2
3
4

Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017 r.

91 081,50
922,50
Zakres rzeczowy projektu
zakłada rozbudowę budynku
Zespołu Szkół Specjalnych
w Zduńskiej Woli o nową
dwukondygnacyjną część
budynku dydaktycznego,
budowę urządzeń sportowych
lekkoatletycznych w postaci
bieżni prostej, skoczni do
skoku w dal, boiska
wielofunkcyjnego
o nawierzchni sztucznej,
boiska trawiastego, a także
budowę parkingu dla
28 samochodów osobowych
oraz dojazdów
i utwardzonych dojść do
budynku, a także
przebudowę zjazdu
indywidualnego na zjazd
publiczny z ul. Zielonej.
Ponadto w ramach projektu
ponoszone będą wydatki
związane z promocją
i nadzorem inwestorskim.
Limit wydatków poniesionych
w ramach ww. zadania
dotyczy wykonania w roku
2014 (wydatki niewygasające
z upływem roku 2014)
dokumentacji projektowokosztorysowej i studium
wykonalności oraz wydatków
poniesionych w roku 2016
w zakresie aktualizacji
kosztorysów inwestorskich
i studium wykonalności.
W 2017 r. poniesione zostały
nakłady finansowe w zakresie

wykonania tablicy
informacyjnej na terenie
Zespołu Szkół Specjalnych
w Zduńskiej Woli
Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego
planowe wykonanie

5

8. „e- Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2020.
Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

Kwota/zakres rzeczowy
3 668 352
27 552
0
Celem projektu jest
zwiększenie dostępu
mieszkańców województwa
łódzkiego do e- usług
publicznych o wysokim
poziomie dojrzałości oraz
poprawa jakości
udostępnianych w postaci
cyfrowej informacji sektora
publicznego.
Zakres rzeczowy projektu
obejmuje m.in.:
1) Rozbudowę sieci
teleinformatycznej,
w tym budowę sieci
światłowodowej łączącej
wszystkie budynki
Starostwa Powiatowego
w Zduńskiej Woli,
2) Modernizację serwerowni
w budynku Starostwa
Powiatowego w Zduńskiej
Woli przy ul. Złotnickiego
25 i przy ul. Królewskiej
10,
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3) Rozbudowę infrastruktury
informatycznej wraz
z dostawą sprzętu
komputerowego i urządzeń
peryferyjnych,
4) Rozbudowę narzędzi wraz
z konwersją baz danych,
5) Uruchomienie aplikacji
i e- usług (geoportal
powiatowy z e-usługami
publicznymi, aplikacja
architektury, system usług
interaktywnych,
elektroniczny system
konsultacji społecznych,
system obsługi zamówień
publicznych),
6) Bazy danych
przestrzennych GESUT
i BDOT500 oraz EGiB
wraz z digitalizacją
dokumentów zasobu
geodezyjnego
i kartograficznego,
7) Szkolenia z zakresu
administrowania
systemem serwerowym,
zarządzania
bezpieczeństwem
informacji, obsługi
e- usług, oprogramowania
do zamówień publicznych
oraz usług interaktywnych.
Limit wydatków poniesionych
w ramach projektu dotyczy
nakładów poniesionych
w 2016 r. (wydatki
niewygasające z upływem
roku 2016) na wykonanie
dokumentacji projektowej
i aplikacyjnej.
Planowany okres realizacji projektu w części dofinansowywanej ze środków

UE to 01.04.2018 r.- 30.10.2020 r.
Ad. B. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe
1. „Objęcie
udziałów
Zduńskowolskiego
Szpitala
Powiatowego
Spółka z o.o.”.Przedsięwzięcie obejmowało lata 2016- 2017.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

Kwota/zakres rzeczowy
1 321 870
1 321 500

321 500
Przedsięwzięcie dotyczyło
objęcia udziałów
Zduńskowolskiego Szpitala
Powiatowego Sp. z o.o.
z uwagi na konieczność
wzmocnienia sytuacji
ekonomiczno- finansowej
Szpitala.
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie

5

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2018.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

Kwota/zakres rzeczowy
100 000
0
0
Planowany do poniesienia
w roku 2018 limit wydatków
w ramach przedsięwzięcia
dotyczy opracowania
dokumentacji projektowej.
Okres jego realizacji datuje
się od roku 2017 z uwagi na
fakt, iż postępowanie
przetargowe i podpisanie
umowy z wykonawcą
nastąpiło w roku 2017.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zrealizowany zostanie w 2018 r.

5

3. „Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną
i wyposażeniem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

Kwota/zakres rzeczowy
324 224
298 428,46

86 047,46
Przedsięwzięcie dotyczy
wniesienia wkładu do
Zduńskowolskiego Szpitala
Powiatowego Sp. z o.o.
z przeznaczeniem na zakup
ambulansu sanitarnego, który
realizowany jest w formie
leasingu finansowego.
Środki finansowe na ww. cel
przekazane zostały
w wysokości wynikającej
z zapisów art. 114 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 160
z późn.zm.).
Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego
planowe wykonanie

5

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E na odcinku Piaski- BeleńStrońsko”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2018.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

Kwota/zakres rzeczowy
100 000
0
0
Planowany do poniesienia
w roku 2018 limit wydatków
w ramach przedsięwzięcia
dotyczy opracowania

dokumentacji projektowej.
Okres jego realizacji datuje
się od roku 2017 z uwagi na
fakt, iż postępowanie
przetargowe i podpisanie
umowy z wykonawcą
nastąpiło w roku 2017.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zrealizowany zostanie w 2018 r.

5

5. „Budowa pomnika upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3-go Maja”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017-2018.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

Kwota/zakres rzeczowy
50 000
20 000
20 000
Przedsięwzięcie dotyczy
budowy pomnika na cześć
twórców Konstytucji 3-go
Maja we współpracy ze
Stowarzyszeniem
Patriotycznym z siedzibą
w Zduńskiej Woli, który
zlokalizowany będzie na
nieruchomości o numerze
geodezyjnym 20/15 obok
budynku Spółdzielni
Mieszkaniowej LOKATOR
w Zduńskiej Woli przy
ul. Łaskiej 46a.
Wydatki poniesione w 2017 r.
dotyczą częściowego
wykonania projektu
artystycznego pomnika.
Natomiast w roku 2018
pokryty zostanie pozostały
koszt zlecenia projektu
artystycznego pomnika,
a także zrealizowane zostaną
wydatki na roboty budowlane
w zakresie wzniesienia

cokołu pomnika
i zagospodarowania jego
otoczenia.
Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego
planowe wykonanie

5

6. „Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od
ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej”.Przedsięwzięcie zrealizowane zostało
w latach 2015- 2017.
Lp.
1
2
3
4

5

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

Kwota/zakres rzeczowy
2 402 824
2 396 313,47

2 343 054,47
Zadanie realizowane było
przy współudziale
dofinansowania ze środków
budżetu państwa w ramach
Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury
drogowej oraz środków
pomocy finansowej Miasta
Zduńska Wola.
Limit wydatków poniesionych
w latach 2015-2016 dotyczy
wykonania dokumentacji
technicznej.
W 2017 r. zrealizowane
zostały nakłady finansowe na
roboty budowlane objęte
zakresem rzeczowym
ww. inwestycji oraz
poniesiony został koszt
nadzoru inwestorskiego.
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie

7. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta
w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej”. Przedsięwzięcie obejmowało
lata 2013- 2017.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

Kwota/zakres rzeczowy
1 244 079
1 242 810,33
688 731,33
Limit wydatków poniesionych
w ramach przedsięwzięcia
dotyczy wydatków
zrealizowanych w roku 2013
(wydatki niewygasające
z upływem roku 2013)
w wysokości 33 948 zł na
dokumentację techniczną
w ramach zadania
pn.: „Przebudowa ciągu
komunikacyjnego WiejskaKacza- Prosta” (wkład
własny), środków
poniesionych w roku 2014
w kwocie 193 138 zł
w zakresie zadania
pn.: „Przebudowa ciągu
komunikacyjnego WiejskaKacza- Prosta- etap I
przebudowa sięgacza do
nieruchomości ul. Wiejska
8-14” (kosztorys inwestorski,
roboty budowlane i nadzór
inwestorski), wydatków
zrealizowanych w roku 2015
w kwocie 10 000 zł
w ramach zadania
pn.: „Przebudowa ciągu
komunikacyjnego WiejskaKacza- Prosta w Zduńskiej
Woli w zakresie ul. Wiejskiej
wraz z przebudową
skrzyżowania ul. Wiejskiej
z drogą gminną we wsi

Czechy” (zmiana docelowego
projektu organizacji ruchu
i jego audyt zewnętrzny),
a także realizacji w roku 2016
robót budowlanych i wypłaty
odszkodowań za
wywłaszczoną działkę pod
przebudowę drogi objętej
zakresem rzeczowym
ww. inwestycji.
W 2017r. przy współudziale
środków pomocy finansowej
Gminy Zduńska Wola
poniesione zostały nakłady
finansowe na roboty
budowlane objęte zakresem
rzeczowym przedmiotowej
inwestycji i opracowanie
dokumentacji projektowej.
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie

5

8. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego, bieżni okrężnej
330 m i prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół
Elektronicznych w Zduńskiej Woli” w ramach realizacji projektu
„Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół
Elektronicznych w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie zrealizowane
w latach 2016- 2017.
Lp.
1

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania

Kwota/zakres rzeczowy
1 069 758

2

Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

1 069 757,12

3
4

890 935,12
Przedsięwzięcie realizowane
było przy współudziale
dofinansowania ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach
Programu Modernizacji
Infrastruktury Sportowej
(edycja 2016).
Zakres rzeczowy projektu

obejmował przebudowę
i modernizację istniejących
przy Zespole Szkół
Elektronicznych w Zduńskiej
Woli boisk, w szczególności:
utworzenie boiska
o nawierzchni z trawy
naturalnej, zmianę
nawierzchni istniejącego
boiska wielofunkcyjnego na
poliuretanową, modernizację
istniejącej bieżni, utworzenie
toru do skoku w dal, budowę
ogrodzenia, modernizację
oświetlenia, utworzenie
trybun, siedzisk i zakup
niezbędnego wyposażenia.
Zrealizowane w 2016r.
wydatki dotyczyły
opracowania dokumentacji
projektowo- kosztorysowej,
robót budowlanych w ramach
etapu I zadania tj. demontażu
stojaków do koszykówki,
bramek, istniejących
konstrukcji z rur stalowych do
ćwiczeń zręcznościowych,
rozbiórki istniejących
nawierzchni, plantowania
terenu, wykonania koryta,
podbudowy i obrzeży skoczni
do skoku w dal, reprofilacji
trybun i wykonania wiaty na
rowery.
Ponadto poniesione zostały
koszty nadzoru
inwestorskiego oraz wydatki
na opracowanie eskpertyzy
ornitologicznej, kosztorysów
inwestorskich wraz
z przedmiarem robót
związanych z wycinką drzew

5

i nasadzeniami
kompensacyjnymi.
W 2017 r. zrealizowane
zostały wydatki dotyczące
wycinki i nasadzeń
kompensacyjnych na terenie
objętym inwestycją,
wykonania robót
budowlanych w zakresie
renowacji i montażu
ogrodzenia, wykonania
boiska trawiastego do piłki
nożnej, boisk do koszykówki,
siatkówki i piłki ręcznej,
wykonania skoczni do skoku
w dal, bieżni oraz trybun
i trawników wewnątrz bieżni,
wykonania schodów
terenowych na trybuny,
wykonania orynnowania
budynku śmietnika, wymiany
kabla zasilającego wraz ze
skrzynką sterującą
oświetleniem terenu,
wykonania podbudowy
boiska wielofunkcyjnego.
Ponadto zrealizowane zostały
roboty dodatkowe związane
z wykonaniem instalacji
wodociągowej do
podlewania, a także
poniesiony został koszt usługi
nadzoru inwestorskiego oraz
wykonania i montażu 2 tablic
informacyjnych przy Zespole
Szkół Elektronicznych
w Zduńskiej Woli.
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie

9. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa –
ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza”. Przedsięwzięcie
realizowane było w latach 2016- 2017.
Lp.
1

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania

Kwota/zakres rzeczowy
316 000

2

Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

158 000

3
4

5

158 000
W ramach przedsięwzięcia
planowana jest przebudowa
ciągu dróg powiatowych
objętych jego zakresem
rzeczowym poprzez
wzmocnienie podbudowy,
ułożenie nowej nawierzchni
bitumicznej, budowę ciągu
pieszo- rowerowego oraz
zapewnienie skutecznego
odwodnienia korpusu drogi,
natomiast jego limit
wydatków dotyczy
opracowania dokumentacji
projektowej.
Poniesione w roku 2017
nakłady finansowe dotyczą
wkładu własnego powiatu
w przedmiotowe zadanie
(wydatki niewygasające
z upływem roku 2017).
W roku 2018, zgodnie
z umową partnerstwa,
planowane jest uzyskanie
pomocy finansowej od Miasta
Zduńska Wola na ww. cel.
Przedsięwzięcie w części dotyczącej udziału Miasta Zduńska Wola
kontynuowane będzie w roku 2018

10. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na
odcinku Strońsko- Zapolice”. Przedsięwzięcie zrealizowane w latach
2015- 2017.
Lp.
1

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania

Kwota/zakres rzeczowy
4 560 000

2

Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

4 558 687,07

3
4

4 508 687,07
Zadanie realizowane było
przy współudziale
dofinansowania ze środków
Samorządu Województwa
Łódzkiego pochodzących
z tytułu wyłączania
z produkcji gruntów rolnych
przeznaczonych na drogi
dojazdowe do gruntów
rolnych oraz pomocy
finansowej Gminy Zapolice.
Zakres rzeczowy
przedsięwzięcia obejmował
przebudowę przedmiotowego
odcinka drogi powiatowej
poprzez poszerzenie jezdni,
wykonanie dwóch nowych
warstw konstrukcyjnych
nawierzchni z betonu
asfaltowego wraz
z wyrównaniem,
wybudowanie ciągu
pieszego, wykonanie
wjazdów do nieruchomości,
wymianę oznakowania
poziomego i pionowego,
remont przepustów
poprzecznych, oczyszczenie
rowów przydrożnych oraz
budowę zatok postojowych
dla samochodów osobowych
i pojazdów komunikacji
zbiorowej.

W 2015 r. w ramach
przedsięwzięcia poniesiony
został koszt wykonania
dokumentacji technicznej.
W roku 2017 zrealizowane
zostały roboty budowlane
objęte zakresem rzeczowym
inwestycji.
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie

5

11. „Utworzenie Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby
Nowotworowej”. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w latach 20162017.
Lp.
1

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania

Kwota/zakres rzeczowy
198 003

2

Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

179 007,53

3
4

171 504,53
Zakres rzeczowy
przedsięwzięcia obejmował
utworzenie przy
Zduńskowolskim Szpitalu
Powiatowym Sp. z o.o.
w budynku zlokalizowanym
przy oddziale dziecięcym,
stanowiącym własność
powiatu zduńskowolskiego,
Regionalnego Ośrodka
Profilaktyki Choroby
Nowotworowej.
Realizatorem ww. inwestycji
był Powiat Zduńskowolski,
natomiast nowopowstały
obiekt przekazany został na
podstawie umowy użyczenia
do użytkowania Szpitalowi.
W ramach przedsięwzięcia
przeprowadzone zostały
prace modernizacyjne
w zespole pomieszczeń
znajdujących się

5

w ww. budynku celem
adaptacji ich na potrzeby
nowopowstałego obiektu.
Poniesiony w 2016 roku limit
wydatków dotyczył
opracowania dokumentacji
projektowej.
W 2017 r. zrealizowane
zostały roboty budowlane
objęte zakresem rzeczowym
przedmiotowej inwestycji
polegające na przebudowie
pomieszczeń socjalnych dla
pesonelu obsługującego
kolumnę transportu
medycznego celem
dostosowania ich do potrzeb
Regionalnego Ośrodka
Profilaktyki Choroby
Nowotworowej
tj.w szczególności w zakresie
rozbiórki ścianek działowych
i postawienia nowych w celu
wydzielenia potrzebnej
powierzchni dla nowej funkcji,
wymiany okładzin ściennych
i posadzkowych, wymiany
drzwi wewnętrznych
i zewnętrznych, wymiany
instalacji elektrycznej,
wodno- kanalizacyjnej i CO,
wymiany i docieplenia
pokrycia dachowego,
ocieplenia ścian
zewnętrznych i pomiędzy
budynami, budowy podjazdu
dla osób niepełnosprawnych,
robót wykończeniowych,
wykonania systemu
alarmowego oraz nadzoru
inwestorskiego.
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie

12. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku ChoszczewoKrokocice- Lichawa”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018.
Lp.
1

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania

Kwota/zakres rzeczowy
904 596

2

Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

46 740

3
4

0
Zadanie będzie przedmiotem
wniosku o dofinansowanie ze
środków Samorządu
Województwa Łódzkiego
pochodzących z tytułu
wyłączania z produkcji
gruntów rolnych
przeznaczonych na drogi
dojazdowe do gruntów
rolnych.
W ramach przedsięwzięcia
planowane jest również
uzyskanie pomocy
finansowej od Gminy i Miasta
Szadek.
W roku 2018 planowany jest
etap I przebudowy
przedmiotowej drogi
powiatowej na odcinku
Choszczewo- Krokocice
w gminie Szadek, łączącym
się z drogą wojewódzką
nr 473, w zakresie
poszerzenia jezdni,
wykonania nowej warstwy
ścieralnej z betonu
asfaltowego, wykonania
nowej podbudowy,
wybudowania ciągu pieszego
w Choszczewie, wykonania
wjazdów do nieruchomości,
wymiany oznakowania
poziomego i pionowego,

remontu przepustów
poprzecznych oraz
oczyszczenia rowów
przydrożnych.
Limit wydatków poniesionych
dotyczy nakładów
zrealizowanych w 2015 r.
na wykonanie dokumentacji
technicznej.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zrealizowany zostanie w roku 2018
w przypadku uzyskania planowanego dofinansowania.

5

13. „Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz
z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej;
zadanie 1 – rozbudowa sieci wodociągowej w Paprotni, zadanie 2 –
przebudowa linii energetycznej, zadanie 3 – przebudowa drogi gminnej
Nr 119011E w Paprotni”. Przedsięwzięcie realizowane było w latach
2016- 2017.
Lp.
1

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania

2

Poniesione wydatki w latach poprzednich, 150 000
w tym:
poniesione w 2017 roku
150 000

3
4

5

Kwota/zakres rzeczowy
150 000

Stopień
zaawansowania
realizacji Przedsięwzięcie dotyczyło
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od udzielenia Gminie Zapolice
początku jego realizacji do końca 2017r.
w 2017 r. pomocy finansowej
na realizację ww. inwestycji.
Okres realizacji
przedsięwzięcia datuje się
od roku 2016 z uwagi na fakt,
iż umowa w sprawie
ustanowienia partnerstwa
i udzielenia pomocy
finansowej w przedmiotowym
zakresie podpisana została
w roku 2016.
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie

14. „Rozbudowa drogi gminnej nr 114260 E w miejscowości Czechy
w Gminie Zduńska Wola wraz z odwodnieniem”. Przedsięwzięcie
obejmowało lata 2016- 2017.
Lp.
1

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania

Kwota/zakres rzeczowy
147 858

2

Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

147 857,77

3
4

147 857,77
W ramach przedsięwzięcia
udzielono Gminie Zduńska
Wola w 2017 r. pomocy
finansowej na realizację
ww. inwestycji.
Okres realizacji
przedsięwzięcia datuje się
od roku 2016 z uwagi na fakt,
iż umowa w sprawie
ustanowienia partnerstwa
i udzielenia pomocy
finansowej w przedmiotowym
zakresie podpisana została
w roku 2016.
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie

5

15. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do
piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli- wariant 400 m
certyfikowany” w ramach zadania pn.: „Rozwój infrastruktury
lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki
nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje
lata 2016- 2019.
Lp.
1

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania

Kwota/zakres rzeczowy
2 605 091

2

Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

29 213

3
4

4 613
Zadanie realizowane jest
przy współudziale
dofinansowania Ministerstwa
Sportu i Turystyki.

ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach Programu Rozwoju
Infrastruktury
Lekkoatletycznej („Orliki
lekkoatletyczne).
Celem projektu jest poprawa
stanu infrastruktury
lekkoatletycznej
zlokalizowanej na terenie
Powiatowego
Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego w Zduńskiej
Woli, zwiększenie jakości
i atrakcyjności zajęć
sportowych oraz
umożliwienie organizacji na
jego terenie imprez
sportowych o charakterze
lokalnym/regionalnym.
Zakres rzeczowy inwestycji
obejmuje przebudowę bieżni
okrężnej 400 m i bieżni
prostej 110 m, budowę
dwustronnej skoczni do
skoku w dal i trójskoku,
2 rzutni do pchnięcia kulą,
skoczni do skoku wzwyż
i rzutni do rzutu oszczepem.
Ponadto projekt zakłada
budowę nowego ogrodzenia
od strony Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji (MOSiR)
oraz od ul. Kobusiewicza
(łącznie ok. 300 m) z dwoma
bramami wjazdowymi na
odcinku od ulicy
Kobusiewicza, budowę
systemu nawadniania boiska
zlokalizowanego od strony
ul. Kobusiewicza, budowę
studni głębinowej
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zaopatrującej w wodę system
nawadniania boiska, budowę
zjazdu publicznego
zlokalizowanego przy
projektowanej bramie
wjazdowej od
ul. Kobusiewicza przy
ośrodku MOSiR, budowę
połączenia komunikacyjnego
przeznaczonego dla ruchu
pieszego i rowerowego oraz
docelowych wjazdów
gospodarczych wraz
z oświetleniem elektrycznym
wzdłuż granicy z ośrodkiem
MOSiR, a także budowę
utwardzonych dojść do
trybun kibiców po obu
stronach boiska.
Elementem projektu jest
także uzyskanie dla
zmodernizowanego obiektu
świadectwa Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki,
co umożliwi organizację na
terenie PMOS oficjalnych
zawodów lekkoatletycznych.
W ramach zadania w roku
2016 (wydatki niewygasające
z upływem roku 2016)
poniesione zostały nakłady
finansowe na opracowanie
dokumentacji projektowokosztorysowej.
Limit wydatków wykonanych
w roku 2017 (wydatki
niewygasające z upływem
roku 2017) dotyczy
aktualizacji dokumentacji
projektowo- technicznej.
Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego
planowe wykonanie

16. „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Piwnej, Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej
Woli na skrzyżowanie typu rondo". Przedsięwzięcie realizowane było
w latach 2014- 2017.
Lp.
1

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania

Kwota/zakres rzeczowy
1 435 000

2

Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

1 433 247,65

3
4

5

1 398 247,65
Zakres rzeczowy
przedsięwzięcia,
zrealizowanego przy
współudziale środków
pomocy finansowej Miasta
Zduńska Wola, obejmował
budowę ronda wraz
z wykonaniem chodników,
ścieżek rowerowych oraz
przejść dla pieszych.
Okres realizacji zadania
datuje się od roku 2016
z uwagi na fakt, iż
porozumienie z Miastem
Zduńska Wola
w ww. zakresie podpisane
zostało w roku 2016.
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące
Ad. A. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).
1.„Rodzinka jest dobra na wszystko”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 20162017.
Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w
Zduńskiej
Woli
przy
współudziale
dofinansowania
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
572 483
572 481,88
105 635,88
Celem projektu był rozwój
usług społecznych
skierowanych do dzieci
przebywających w rodzinnej
pieczy zastępczej,
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
oraz do otoczenia tych dzieci.
Łącznie wsparciem objętych
zostało 99 osób, w tym dzieci
umieszczone w rodzinnej
pieczy zastępczej, rodzice
zastępczy, osoby
prowadzące rodzinne domy
dziecka, ich małżonkowie
i dzieci biologiczne.
W 2016 r. poniesione zostały
wydatki na wynagrodzenia
2 koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej
i psychologa, szkolenia
koordynatorów rodzinnej

pieczy zastępczej,
wynagrodzenie lidera
prowadzącego grupę
wsparcia, zorganizowany
został 10-dniowy wyjazd
terapeutyczny wraz
z zajęciami
socjoterapeutycznymi dla
dzieci przebywających
w rodzinnej pieczy
zastępczej, rodziców
zastępczych, ich małżonków
oraz osób prowadzących
rodzinny dom dziecka.
Ponadto wydatki w ramach
wkładu własnego dotyczyły
wypłaty 92 świadczeń na
pokrycie kosztów utrzymania
dzieci w rodzinnej pieczy
zastępczej.
W 2017 r. poniesione zostały
wydatki związane
z zatrudnieniem psychologa
i 2 koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej tj. koszt ich
wynagrodzeń, dodatkowego
wynagrodzenia rocznego,
odpisu na ZFŚS oraz koszty
dojazdu do miejsca
zamieszkania rodzin
zastępczych.
Ponadto zorganizowany
został 5-dniowy wyjazd
terapeutyczny do
miejscowości Spała dla
30 uczestników projektu,
podczas którego rodzice
zastępczy objęci zostali
zajęciami z zakresu
doskonalenia umiejętności
opiekuńczych, a dzieci wzięły
udział w zajęciach

wyciszających, niwelujących
agresję i negatywne emocje.
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie
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2. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa
łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego
i powiatu łaskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018.
Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.
Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina
Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice.
Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

Kwota/zakres rzeczowy
202 972
127 250,50
64 065,50
Głównym celem projektu jest
poprawa powiązań
regionalnej sieci dróg
województwa łódzkiego
z siecią dróg krajowych,
transeuropejską siecią
transportową TEN-T,
jak również podniesienie
atrakcyjności terenu powiatu
zduńskowolskiego i powiatu
łaskiego wokół węzła drogi
ekspresowej S8.
Zakres rzeczowy zadania
obejmuje zaprojektowanie
i wybudowanie nowej drogi
powiatowej między węzłem
drogi ekspresowej S8
Zduńska Wola Karsznice
w km 163+595,95 a drogą
wojewódzką (dotychczasową
drogą krajową 12 (14))
z projektowanym włączeniem
pomiędzy granicą miasta
Zduńska Wola

5

a skrzyżowaniem z drogą
gminną nr 119060E
w miejscowości Ostrówek.
Długość planowanego
odcinka wyniesie ok. 4,3 km,
z tego ok. 1,7 km znajdować
się będzie na terenie Powiatu
Łaskiego, a ok. 2,6 km na
obszarze Powiatu
Zduńskowolskiego.
Planowany zakres rzeczowy
projektu obejmuje również
przygotowanie dokumentacji
projektowej oraz
przeprowadzenie procesu
odszkodowawczego za
wywłaszczenie
nieruchomości znajdujących
się w pasie łącznika drogi
ekspresowej S8.
Limit wydatków poniesionych
w latach 2016- 2017 w części
bieżącej projektu dotyczy
kosztów zarządzania.
Ponadto w roku 2017
dokonano zakupu materiałów
promocyjnych (ulotek),
poniesiono koszt publikacji
ogłoszenia w prasie, usługi
cateringowej oraz aktualizacji
strony internetowej.
Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego
planowe wykonanie

3. „Zagraniczne staże uczniowskie”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016 –
2018.
Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu
Erasmus+.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

Kwota/zakres rzeczowy
582 819
400 572,90
386 861,90
Celem projektu jest
podniesienie jakości
szkolnictwa zawodowego,
nadanie europejskiego
wymiaru kształceniu
w technikum, poszerzenie
wiedzy, umiejętności
i kompetencji zawodowych
oraz ułatwienie startu
zawodowego uczniom
ww. jednostki.
Projekt skierowany jest do 60
uczniów w zawodach technik
hotelarstwa i technik żywienia
i usług gastronomicznych
oraz 6 opiekunów.
Zakres rzeczowy projektu
obejmuje wyjazd uczniów
i opiekunów do Włoch
i Hiszpanii w ramach
3 turnusów tj. w terminie
16.01- 05.02.2017r.
do Rimini, w okresie
06.08.-26.08.2017r.
do Sewilli oraz w czasie
28.01.- 17.02.2018r. do
Ubedy.
Wydatki w ramach projektu
dotyczą kosztów
przygotowania
pedagogicznego,kulturowego

i językowego, ubezpieczenia,
wynagrodzeń osób
pracujących w zespole
projektowym, zakupu
materiałów, biletów
lotniczych, transportu
lokalnego, transferu w kraju
i za granicą, zakwaterowania
z pełnym wyżywieniem oraz
ECVET (ewaluacja).
Wykonane w 2016 r. wydatki
związane były
z przygotowaniami do
realizacji pierwszego turnusu
do miejscowości Rimini
i dotyczyły kosztu organizacji
kursu języka włoskiego,
zakupu biletów lotniczych
i ubezpieczenia uczestników.
Natomiast poniesione
w 2017 r. wydatki dotyczyły
głównie głównie kosztów
pobytu, transportu,organizacji
kursu językowego i wypłaty
kieszonkowego dla
uczestników turnusów do
Rimini i Sewilli.
Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego
planowe wykonanie
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4. „Wirtualna nauka- rzeczywiste umiejętności”. Przedsięwzięcie obejmuje
lata 2017 – 2018. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych
Nr 1 w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowywania ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji

Kwota/zakres rzeczowy
424 378
233 201,32
233 201,32
Projekt skierowany jest do

przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od 16 uczniów klasy o profilu
początku jego realizacji do końca 2017r.
technik logistyk oraz do
8 nauczycieli Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1
w Zduńskiej Woli.
Celem głównym projektu jest
dostosowanie kierunków
kształcenia i szkolenia
zawodowego do
regionalnego rynku pracy we
współpracy z otoczeniem
społeczno – gospodarczym.
Projekt zakłada adaptację
i wyposażenie w sprzęt
dydaktyczny pracowni
szkolnych (logistycznej
i języków obcych), udział
nauczycieli kształcenia
zawodowego i języków
obcych w studiach
podyplomowych i kursach
podnoszących ich
kompetencje, udział uczniów
w kursach, wyjazdach
edukacyjnych i stażach
zawodowych.
Koszty bezpośrednie
poniesione w 2017 r.
dotyczyły zakupu mebli na
wyposażenie pracowni
logistycznej i języka
francuskiego zawodowego,
kosztów organizacji kursu
z zakresu logistyki i języków
obcych zawodowych dla
uczniów biorących udział
w projekcie, kosztów udziału
nauczycieli w kursach
zawodowych, a także zakupu
pomocy dydaktycznych
(książki, podręczniki
z logistyki, procesów

produkcji, planowania
i dystrybucji, tablica
suchościeralna, flipchart,
oprogramowanie, komputery
przenośne).
Ponadto zrealizowane
zostały wydatki w ramach
wkładu własnego
pieniężnego na adaptację
i wyposażenie pracowni
logistycznej.
W ramach kosztów
pośrednich pokryto koszty
wynagrodzeń osób
obsługujących projekt
(koordynator, asystent
koordynatora), koszty obsługi
prawnej oraz zakupiono
materiały papiernicze.
Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego
planowe wykonanie
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5. „Od Montessori do samodzielności II”. Przedsięwzięcie obejmowało lata
2015 – 2017. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Specjalnych
w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Programu
ERASMUS+.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Kwota/zakres rzeczowy
Wartość ogółem zadania
149 891
Poniesione wydatki w latach poprzednich, 149 890,18
w tym:
poniesione w 2017 roku
39 601,18
Stopień
zaawansowania
realizacji Projekt stanowił kontynuację
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od projektu pn.: „Od Montessori
początku jego realizacji do końca 2017r.
do samodzielności”, a jego
głównym celem było
podniesienie jakości pracy
Zespołu Szkół Specjalnych
im. M. Grzegorzewskiej
w Zduńskiej Woli poprzez
rozwój wiedzy, kompetencji
i umiejętności zawodowych
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nauczycieli w pracy metodą
Marii Montessori.
Zrealizowany w latach 20152017 zakres rzeczowy
projektu obejmował
organizację 7 mobilności
tj. 6 warsztatów
szkoleniowych w Instytucie
Duhovka w Pradze oraz
1 wizyty partnerskiej
w Norwegii.
Każda mobilność
szkoleniowa obejmowała
praktyki, realizowane
w grupach przedszkolnych
i szkolnych.
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie
6. „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika”. Przedsięwzięcie
obejmowało lata 2016 – 2017.
Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
w Zduńskiej Woli przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu
Społecznego
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

Kwota/zakres rzeczowy
326 137
321 576,55
169 470,55
Projekt skierowany był do
20 uczniów branży
mechaniczno –
samochodowej oraz
6 nauczycieli Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1.
Celem głównym projektu było
dostosowanie kierunków
kształcenia i szkolenia
zawodowego do
regionalnego rynku pracy we
współpracy z otoczeniem

społeczno – gospodarczym.
Projekt zakładał adaptacje
i wyposażenie pracowni
szkolnych (pracownia
programowania obrabiarek
CNC, ćwiczeń praktycznych,
języka angielskiego i języka
niemieckiego oraz pracownia
samochodowa), udział
nauczycieli w kursach
zawodowych, udział uczniów
w kursach i szkoleniach oraz
wyjazdach studyjnych
i stażach zawodowych.
W 2016 r. pokryte zostały
koszty kursów dla nauczycieli
biorących udział w projekcie
(języka niemieckiego
zawodowego, języka
angielskiego zawodowego,
diagnostyki pojazdowej,
obsługi
i programowania obrabiarki
CNC), kursu z podstaw
programowania dla
10 uczniów technikum
mechanicznego oraz kursu
w tematyce nowoczesnych
technik obsługi i naprawy
pojazdów samochodowych
dla 10 uczniów technikum
samochodowego.
Wykonane w roku 2017
wydatki w ramach kosztów
bezpośrednich dotyczyły
wynagrodzeń nauczycieli
realizujących kursy
zawodowe dla uczniów,
zakupu materiałów
niezbędnych do
przeprowadzenia zajęć,
kosztów organizacji wyjazdu
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studyjnego dla uczniów,
udziału nauczycieli w kursach
zawodowych, a także
wypłacone zostały stypendia
dla stażystów
uczestniczących w projekcie.
Natomiast zrealizowane
koszty pośrednie obejmują
wynagrodzenia osób
obsługujących projekt
(koordynator, asystent
koordynatora, obsługa
administracyjna), koszty
zakupu energii elektrycznej
i cieplnej, koszty usług
pocztowych,
telekomunikacyjnych
i prawnych, a także koszt
wykonania tablicy
informacyjnej.
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie
7. „Wyższe kompetencje językowe nauczycieli zawodu kluczem do
sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016 – 2018.
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej
Woli w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

Kwota/zakres rzeczowy
114 005
114 003,29
114 003,29
Zakres rzeczowy projektu
dotyczył podniesienia
kompetencji zawodowych
10 nauczycieli Zespołu Szkół
Elektronicznych w Zduńskiej
Woli poprzez udział
w kursach językowych
w Portugalii (2 mobilności)
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i Wielkiej Brytanii
(8 mobilności) celem
przygotowania ich do
realizacji wybranych zajęć
z przedmiotów zawodowych
w języku angielskim.
Okres realizacji projektu
datuje się od 15.11.2016 r.
do 14.01.2018 r., natomiast
całość środków wydatkowana
była w roku 2017.
W roku 2018 planowane jest
jedynie finansowe rozliczenie
projektu.
W roku 2017 poniesione
wydatki związane były
z organizacją wyjazdów
objętych zakresem
rzeczowym projektu
tj. pokryto koszty podróży,
zakwaterowania i szkolenia
nauczycieli, a także
dokonano zakupu materiałów
niezbędnych do promocji
projektu.
Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia zakończyła się
w planowanym terminie
8. „Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na
rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017 – 2018.
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli
przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji

Kwota/zakres rzeczowy
843 029
546 313,03
546 313,03
Projekt skierowany jest

przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od do 86 uczniów szkoły
początku jego realizacji do końca 2017r.
podstawowej i gimnazjum
działających przy Zespole
Szkół Specjalnych
w Zduńskiej Woli oraz
do 20 nauczycieli
ww. jednostki.
Celem głównym projektu jest
podniesienie kompetencji
kluczowych uczniów oraz
kształtowanie właściwych
postaw i umiejętności
niezbędnych na rynku pracy,
a także rozwijanie
u nauczycieli indywidualnego
podejścia do ucznia ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Projekt zakłada adaptację
i wyposażenie pracowni
terapeutycznych i pracowni
Montessori w nowoczesny
sprzęt i materiały
dydaktyczne, szkolenia,
kursy i studia podyplomowe
podnoszące kompetencje
zawodowe nauczycieli oraz
realizację zajęć
terapeutycznych dla uczniów.
Wydatki poniesione
w 2017 r. w ramach kosztów
bezpośrednich projektu
dotyczyły organizacji
specjalistycznych kursów,
szkoleń i studiów
podyplomowych dla
nauczycieli, prac remontowoadaptacyjnych pracowni
terapeutycznych, zakupu
specjalistycznego
oprogramowania do diagnozy
i terapii PEP-R (metoda
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oceny rozwoju dziecka),
zakupu pomocy
dydaktycznych do terapii
EEG Biofeedback
(ulepszanie funkcji mózgu)
i do ergoterapii (terapia przez
pracę).
W ramach wkładu własnego
pieniężnego dokonano
adaptacji pracowni
Montessori oraz zakupu
pomocy dydaktycznych na jej
wyposażenie (zestaw
ćwiczeń multimedialnych,
wielkoformatowe,
interaktywne urządzenie do
projekcji).
W ramach kosztów
pośrednich wypłacono
wynagrodzenia dla personelu
obsługującego projekt
tj. kierownika, koordynatora,
asystenta koordynatora,
księgowej i kadrowej, pokryto
koszt usługi prawnej,
zakupiono materiały
papiernicze do obsługi
projektu oraz opłacono
koszty zużycia energii
elektrycznej.
Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego
planowe wykonanie

9. „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych
odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”. Przedsięwzięcie obejmuje lata
2017 – 2019.
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej
Woli przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

Kwota/zakres rzeczowy
1 841 053
31 722,69
31 722,69
Projekt skierowany jest do
130 uczniów klas o profilu
technik elektronik i technik
informatyk Zespołu Szkół
Elektronicznych w Zduńskiej
Woli oraz do 9 nauczycieli
ww. jednostki.
Celem głównym projektu jest
dostosowanie kierunków
kształcenia i szkolenia
zawodowego do
regionalnego rynku pracy
we współpracy z otoczeniem
społeczno – gospodarczym.
Projekt zakłada adaptację
i doposażenie pracowni
elektronicznej
i informatycznej
w sprzęt i materiały
dydaktyczne, udział uczniów
w zajęciach dodatkowych
i stażach zawodowych oraz
udział nauczycieli
w szkoleniach i studiach
podyplomowych.
Zrealizowane w roku 2017
koszty bezpośrednie
dotyczyły przede wszystkim
wynagrodzeń nauczycieli

prowadzących zajęcia
w ramach projektu i udziału
nauczycieli w studiach
podyplomowych, natomiast
w ramach kosztów
pośrednich wypłacone
zostały wynagrodzenia
personelu zarządzającego
projektem.
Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego
planowe wykonanie

5

10. „Kreatywni dziś – kreatywni jutro”. Przedsięwzięcie realizowane było
w latach 2016 – 2017 przez Zespół Szkół Zawodowych
Nr 1 w Zduńskiej Woli przy udziale dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

Kwota/zakres rzeczowy
406 983
311 097,31
89 959,31
Projekt skierowany był do
14 uczniów z klasy o profilu
organizacja reklamy oraz do
5 nauczycieli Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1.
Celem głównym projektu było
dostosowanie kierunków
kształcenia i szkolenia
zawodowego do
regionalnego rynku pracy we
współpracy z otoczeniem
społeczno – gospodarczym.
Projekt zakładał adaptację
i wyposażenie pracowni
szkolnych (multimedialnej
i języków obcych), udział
nauczycieli w zajęciach
i kursach podnoszących ich
kompetencje, udział uczniów

w kursach, wyjazdach
studyjnych i stażach
zawodowych.
Wydatki wykonane
w ramach projektu w 2016 r.
dotyczyły pokrycia kosztów
udziału nauczycieli w kursach
specjalistycznych (języka
rosyjskiego zawodowego,
języka angielskiego
zawodowego) i w studiach
podyplomowych z zakresu
reklama cyfrowa
z elementami technik
multimedialnych
i fotopoligraficznych, zakupu
wyposażenia pracowni
języków obcych i pracowni
multimedialnej oraz
organizacji kursu języka
angielskiego, rosyjskiego
i z zakresu grafiki dla
uczniów uczestniczących
w projekcie.
W 2017 r. zrealizowane
zostały wydatki dotyczące
wypłaty wynagrodzeń dla
nauczycieli uczestniczących
w projekcie, pokrycia kosztów
udziału nauczycieli
kształcenia zawodowego
w zajęciach podnoszących
ich kompetencje, organizacji
kursu z zakresu grafiki
komputerowej i języka
obcego zawodowego dla
uczniów uczestniczących
w projekcie (koszty
bezpośrednie), a także
zakupiono materiały
papiernicze do obsługi
projektu, pokryto koszty usług

pocztowych oraz koszty
wynagrodzeń personelu
zarządzającego projektem
(koszty pośrednie).
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie
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11. „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej
Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II”. Przedsięwzięcie obejmowało lata
2015- 2017.
Projekt dofinansowywany był ze środków UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Lp.
1
2
3
4

5

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

Kwota/zakres rzeczowy
22 574
21 764,18

16 825,18
Zakres rzeczowy projektu
obejmował wykonanie prac
termomodernizacyjnych
w zakresie ocieplenia ścian
zewnętrznych i stropodachu,
wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej, wymiany
wewnętrznej instalacji
grzewczej oraz modernizacji
instalacji elektrycznej
w następujących budynkach
użyteczności publicznej:
 Poradnia Psychologiczno
– Pedagogiczna przy
ul. Żeromskiego 3a,
 Starostwo Powiatowe
przy ul. Królewskiej 10,
 Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
przy ul. Łaskiej 61.
Limit wydatków poniesionych
w latach 2016- 2017 w części
bieżącej projektu dotyczył
kosztów jego zarządzania.
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie

12. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 20142019.
Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

Kwota/zakres rzeczowy
108 000
35 616,88
35 616,88
Celem projektu jest rozwój
turystyki na terenie powiatu
zduńskowolskiego poprzez
racjonalne i kompleksowe
wykorzystanie zasobów
przyrodniczych,historycznych
oraz różnorodności
kulturowej Doliny Rzeki
Warty.
Planowany zakres rzeczowy
projektu obejmuje
w szczególności:
1) infrastrukturę ścieżek
rowerowych wraz
z inwestycją
w zakresie
przebudowy drogi
niezbędnej do
realizacji projektu
tj. budowę ciągów
rowerowo- pieszych
w pasie drogowym,
przebudowę drogi
powiatowej nr 4908E
w miejscowości Piaski,
utworzenie
i oznakowanie szlaku
rowerowego,
2) infrastrukturę punktów
informacyjnych
i miejsc odpoczynku

rowerzystów wraz
z zagospodarowaniem
terenu,
3) działania promocyjne
i informacyjne
skierowane na
stworzenie spójnego
wizerunku regionu jako
obszaru atrakcyjnego
turystycznie.
Wydatki zrealizowane
w części bieżącej projektu
w 2017 r. dotyczyły kosztów
jego zarządzania.
Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego
planowe wykonanie
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13. „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata
2017- 2020.
Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

Kwota/zakres rzeczowy
1 555 383
329 899,35
329 899,35
Celem projektu jest promocja
lokalnego zduńskowolskiego
biznesu ze szczególnym
uwzględnieniem regionalnych
specjalizacji województwa
łódzkiego, takich jak przemysł
włókienniczy i mody,
innowacyjne rolnictwo
i przetwórstwo rolnospożywcze, co w efekcie
wpłynąć ma na wzrost
eksportu i zdobywanie
nowych rynków zbytu dla
przedsiębiorstw z terenu
powiatu zduńskowolskiego

oraz nawiązywanie przez
nich współpracy
międzynarodowej.
Grupą docelową projektu są
przedsiębiorcy,
przedstawiciele instytucji
otoczenia biznesu,
w tym przedstawiciele j.s.t.
oraz uczniowie szkół
zawodowych zlokalizowanych
na terenie powiatu.
W ramach realizacji projektu
planowane jest
przeprowadzenie
następujących działań:
1) przygotowanie realizacji
projektu wraz z etapem
koncepcyjnym polegające
w szczególności na
opracowaniu planu
promocji gospodarczej
Powiatu
Zduńskowolskiego wraz
z przeprowadzeniem
analizy zapotrzebowania
firm zlokalizowanych na
jego terenie na
pracowników
wykształconych
w określonych zawodach,
2) wyjazdy na targi i misje
gospodarcze
przedstawicieli Powiatu
Zduńskowolskiego,
3) kampania promocyjna
Powiatu
Zduńskowolskiego
tj. m.in. utworzenie
dedykowanej strony
internetowej prezentującej
kompleksową ofertę
gospodarczą powiatu

w 4 wersjach językowych,
4) organizacja kolejnych
4 edycji Regionalnego
Forum Gospodarczego
w Powiecie
Zduńskowolskim, które
organizowane będzie
w formie trzydniowej
imprezy obejmującej poza
forum- wizyty studyjne
oraz Regionalną Wystawę
Rolno- Przemysłową,
5) warsztaty z udziałem
przedsiębiorców
pn.: „Dialog
i innowacyjność
w Powiecie
Zduńskowolskim”,
6) organizacja
Noworocznego Spotkania
z Przedsiębiorcami.
Nakłady poniesione
w 2017 r. w części bieżącej
projektu dotyczyły kosztów
delegacji służbowych
reprezentantów powiatu
zduńskowolskiego na
IX Europejskim Kongresie
Gospodarczym
w Katowicach, udziału
w 3-dniowych warsztatach
i spotkaniach LODZKIE
INNOVATION DAYS,
dedykowanych zagadnieniom
związanym
z innowacyjnością
przedsiębiorstw oraz
uczestnictwa w targach
Polagra Food, które odbyły
się w dniach 25-28.09.2017 r.
w Poznaniu.
Poza tym poniesione

w ramach projektu wydatki
związane są przede
wszystkim z organizacją
II Regionalnego Forum
Gospodarczego w Powiecie
Zduńskowolskim,
opracowaniem Planu
promocji gospodarczej
Powiatu Zduńskowolskiego
na lata 2017-2025 wraz
z przeprowadzeniem
niezbędnych analiz
dotyczących oceny jego
sytuacji gospodarczej oraz
wskazaniem kierunków
rozwoju szkół zawodowych
zlokalizowanych na jego
terenie.
Ponadto zrealizowane
wydatki dotyczyły
wynagrodzeń zespołu
ds. zarządzania projektem.
Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego
planowe wykonanie
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14. „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu
Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku
z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim,
gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem”. Przedsięwzięcie
obejmuje lata 2015- 2018.
Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

Kwota/zakres rzeczowy
90 000
26 030,56
26 030,56
Zakres rzeczowy
przedsięwzięcia obejmuje
budowę sal dydaktycznych
dla uczniów technikum

o profilu hotelarskim,
gastronomicznym
i kolejowym w celu
dostosowania warunków
nauki do warunków
zbliżonych do rzeczywistego
środowiska pracy zawodowej,
a także budowę kotłowni
opartej na gruntowych
pompach ciepła, niezbędnej
dla zapewnienia ogrzewania
i zaopatrzenia
nowowybudowanego
budynku w ciepłą wodę
użytkową.
W 2017 r. w części bieżącej
projektu poniesione zostały
nakłady na wynagrodzenia
członków zespołu
zarządzającego.
Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego
planowe wykonanie
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15. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej
w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2019.
Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

Kwota/zakres rzeczowy
82 968
22 049,65
20 081,65
Zakres rzeczowy
projektu zakłada rozbudowę
budynku Zespołu Szkół
Specjalnych w Zduńskiej Woli
o nową dwukondygnacyjną
część budynku
dydaktycznego, budowę
urządzeń sportowych

lekkoatletycznych w postaci
bieżni prostej, skoczni do
skoku w dal, boiska
wielofunkcyjnego
o nawierzchni sztucznej,
boiska trawiastego, a także
budowę parkingu dla
28 samochodów osobowych
oraz dojazdów
i utwardzonych dojść do
budynku, a także
przebudowę zjazdu
indywidualnego na zjazd
publiczny z ul. Zielonej.
Limit wydatków poniesionych
w roku 2016 dotyczy kosztu
usługi opracowania wniosku
o dofinansowanie projektu.
W 2017 r. poniesione zostały
nakłady na wynagrodzenia
członków zespołu
zarządzającego.
Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego
planowe wykonanie
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16. „Zdobywanie
umiejętności
zawodowych
podczas
mobilności
zagranicznych”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2019.
Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości
ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

Kwota/zakres rzeczowy
474 741
193 394,66
193 394,66
Celem projektu jest poprawa
jakości kształcenia
zawodowego w ramach
współpracy europejskiej.
Projekt skierowany jest do
41 uczniów w zawodach
technik transportu

kolejowego, technik
hotelarstwa, technik żywienia
i usług gastronomicznych
oraz 13 nauczycieli
Zespołu Szkół w Zduńskiej
Woli.
Założeniem projektu jest
podniesienie kwalifikacji
zawodowych uczestników
oraz zwiększenie ich
elastyczności i mobilności
poprzez edukację
międzykulturową, a także
dostosowanie metod
nauczania do standardów
europejskich.
Zakres rzeczowy projektu
obejmuje organizację
2 wyjazdów dla uczniów na
staże zagraniczne do
miejscowości Bristol
w Wielkiej Brytanii ( 22.1004.11. 2017 r. ) oraz do
Malagi w Hiszpanii
(10.02- 02.03.2019 r.).
Zakres rzeczowy projektu
obejmuje również udział
nauczycieli w zagranicznych
szkoleniach typu job
shadowing w terminach
27.08- 02.09.2017 r.
w Wielkiej Brytanii oraz
w dniach 24.06- 30.06.2018 r.
na Maderze w Portugalii.
Wydatki w ramach projektu
dotyczą głównie kosztów
przygotowania
pedagogicznego,
kulturowego i językowego,
ubezpieczenia, zakupu
materiałów, biletów
lotniczych, transportu

lokalnego, transferu w kraju
i za granicą, zakwaterowania
z pełnym wyżywieniem oraz
ECVET (ewaluacji).
W 2017 r. poniesione zostały
wydatki w ww. zakresie
związane z organizacją staży
zagranicznych i udziałem
nauczycieli w szkoleniu typu
job shadowing w Wielkiej
Brytanii.
Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego
planowe wykonanie
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17. Kluczowe kompetencje- kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej
Woli. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2019.
Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli przy udziale
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

Kwota/zakres rzeczowy
161 547
78 009,04
78 009,04
Projekt skierowany jest do 75
uczniów III Liceum
Ogólnokształcącego oraz do
nauczycieli Zespołu Szkół
w Zduńskiej Woli.
Celem głównym projektu jest
podniesienie kompetencji
kluczowych uczniów oraz
właściwych postaw
i umiejętności niezbędnych
na rynku pracy, a także
rozwijanie u nauczycieli
indywidualnego podejścia do
ucznia.
Projekt zakłada poradnictwo
zawodowe dla uczniów,
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doposażenie pracowni
szkolnych (matematyczna
i informatyczna) w sprzęt
dydaktyczny (komputery
przenośne, tablety,
oprogramowanie
komputerowe, zestaw
interaktywny z tablicą
interaktywną), udział
nauczycieli w kursach
doskonalących, organizację
zajęć dodatkowych dla
uczniów z matematyki,
języków obcych i informatyki.
W roku 2017 w ramach
kosztów bezpośrednich
wypłacono wynagrodzenia
nauczycielom
uczestniczącym w projekcie,
zakupiono pomoce
dydaktyczne niezbędne do
realizacji zaplanowanych
zadań (oprogramowanie
komputerowe, tablica
interaktywna, komputery,
tablety) oraz pokryto koszty
kursów na platformie elearningowej.
Natomiast w ramach kosztów
pośrednich wypłacono
wynagrodzenia dla personelu
zarządzającego projektem,
zakupiono materiały
papiernicze oraz tablicę
informacyjną.
Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego
planowe wykonanie

18. Od Montessori do samodzielności III. Przedsięwzięcie obejmuje lata
2017 – 2019. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych
w Zduńskiej Woli w całości ze środków ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

Kwota/zakres rzeczowy
362 108
27 710,54
27 710,54
Projekt stanowi kontynuację
projektu pn.: „Od Montessori
do samodzielności”, a jego
głównym celem jest
podniesienie kwalifikacji
zawodowych nauczycieli
Zespołu Szkół Specjalnych
im. M. Grzegorzewskiej
w Zduńskiej Woli poprzez
nabycie uprawnień do pracy
z uczniem w wieku szkolnym
z wykorzystaniem metody
Marii Montessori.
Projekt skierowany jest do
6 nauczycieli ww. jednostki
i zakłada 8 mobilności
t.j. 3 mobilności szkoleniowe
w Instytucie Duhovka
w Pradze, konferencję
naukową w Hadze oraz
4 wyjazdy typu job
shadowing do Bułgarii,
Włoch, Hiszpanii i Francji.
Wydatki w ramach projektu
dotyczą kosztów podróży,
wsparcia indywidualnego
i organizacyjnego oraz opłat
za udział w kursie.
W roku 2017 poniesione
zostały koszty związane
z organizacją wyjazdu na
konferencję naukową

Montessori Europe do Hagi.
Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego
planowe wykonanie
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19. Europejskie inspiracje- szansą na rozwój w branży żywnościowej”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017 – 2019. Projekt realizowany przez
Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach w całości ze środków ze środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
w
ramach
Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Lp.
1
2
3
4

5

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich,
w tym:
poniesione w 2017 roku
Stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od
początku jego realizacji do końca 2017r.

Kwota/zakres rzeczowy
638 710
25 428,50

25 428,50
Celem projektu jest
podniesienie jakości
kształcenia zawodowego
oraz wzmocnienie
europejskiego wymiaru
Zespołu Szkół RCKU
w Wojsławicach.
Uczestnikami projektu jest
45 uczniów kierunków technik
rolnictwa, technik
mechanizacji rolnictwa,
technik żywienia i usług
gastronomicznych oraz
13 nauczycieli ww. jednostki,
którzy w ramach mobilności
zagranicznych wyjadą do
Danii i Hiszpanii.
W roku 2017 w ramach
projektu zrealizowane zostały
wydatki dotyczące kosztów
podróży, zakwaterowania
i szkolenia uczestników
projektu oraz zakupu
materiałów niezbędnych do
promocji projektu.
Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego
planowe wykonanie

