UCHWAŁA NR II/21/14
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w UCHWALE NR XXXIV/104/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2014–2025
Na podstawie art. 226, art. 228, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938,
poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz art. 12 pkt 4 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595,
zm. poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Powiatu Zduńskowolskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w UCHWALE NR XXXIV/104/13 RADY POWIATU
ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2014–2025
zastępując treść załącznika Nr 2 określającego wykaz przedsięwzięć realizowanych
w latach 2014–2025 treścią załącznika do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.
2. Objaśnienia, o których mowa w ust. 1 załącza się do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Powiatu Zduńskowolskiego

Janusz Kochelski

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 OKREŚLAJĄCEGO WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ
WIELOLETNICH NA LATA 2014-2025

Zgodnie z zapisami art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych załącznikiem do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest
wykaz przedsięwzięć rozumianych jako wieloletnie programy, projekty lub zadania,
w tym związane z programami finansowanymi 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).
Dla każdego z przedsięwzięć zgodnie z ww. uregulowaniami prawnymi określa się:
1) nazwę i cel,
2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą
wykonywanie przedsięwzięcia,
3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4) limity wydatków w poszczególnych latach,
5) limit zobowiązań.
Przedsięwzięcia obejmują okres roku 2014 i lat kolejnych.
W przedmiotowym załączniku znalazły się zadania inwestycyjne i bieżące.

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe
I.

1)

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),

„Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze
transportowo- przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego
i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola
Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk- Porty”. Przedsięwzięcie
obejmuje lata 2013- 2015.

Zadanie niniejsze uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013.
W ramach ww. zadania w obrębie wydatków majątkowych opracowane zostaną
dokumenty koncepcyjne i wykonawcze mające na celu utworzenie obszaru
funkcjonalnego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz
Karsznickiego Węzła Kolejowego, a także wyznaczenie kierunków jego rozwoju.
Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności ww. terenu, a co za tym
idzie aktywizacja lokalnego rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu.
Zadanie realizowane jest jako projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat
Zduńskowolski.
Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola
i Gmina Sędziejowice.

Montaż finansowy wraz z dofinansowaniem w części realizowanej w ramach
wydatków majątkowych przedstawia się następująco:
Lata
Środki własne

Poniesione do
2013 włącznie
2014
2015
Ogółem

Źródła finansowania
Środki UE
Pomoc finansowa od innych j.s.t.
z tego:
Miasto
Gmina
Gmina
Zduńska
Zduńska
Sędziejowi
Wola
Wola
ce

Środki
budżetu
państwa

0

0

0

0

0

0

Dochody
dotyczace
porozumień
z j.s.t.
(Powiat
Łaski)
0

8 158
34 868
43 026

36 713
156 903
193 616

208 044
889 117
1 097 161

8 159
34 869
43 028

5 439
23 244
28 683

2 720
11 622
14 342

2 720
11 622
14 342

Razem

Na podstawie Uchwały Nr XL/38/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 29.05.2014 r. nastąpiło zmniejszeniu o kwotę 8 475 zł
limitu wydatków majątkowych na jego realizację.
Na podstawie Uchwały Nr XLV/77/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia
30.10.2014 r. nastąpiła zmiana montażu ww. przedsięwzięcia.
2) „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”. Przedsięwzięcie obejmuje
lata 2013- 2015.
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie IV.2
E-usługi publiczne, a jego Liderem jest Samorząd Województwa Łódzkiego.
Działania w ramach projektu są związane z szeroko pojętą „e-szkołą”, inicjatywą
zmierzającą do dostosowania polskiej szkoły do ciągłego postępu informatyzacji,
w tym m.in. zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania, tablic interaktywnych
oraz sprzętu dla nauczycieli, prowadzenie elektronicznych dzienników.
Zapisy umowy partnerskiej w zakresie realizacji ww. projektu przewidują, iż Powiat
Zduńskowolski będzie bezpośrednio realizował zadania w ramach Podprojektu
poprzez zakup urządzeń multimedialnych dla 6 szkół ponadgimnazjalnych,
tj. I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół
Elektronicznych, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, Zespołu Szkół i Zespołu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.
W szczególności w ramach Podprojektu planowane jest:
- utworzenie centralnej serwerowni systemu,
- wyposażenie placówek oświatowych w odpowiedni sprzęt,
- wyposażenie JST w urządzenie wielofunkcyjne i lokalny serwer systemu
z Internetem – powiat zduńskowolski posiada już to wyposażenie.
Pełen montaż finansowy wraz z dofinansowaniem przedstawia się następująco:
Lata
Środki własne
Poniesione
do
2013 włącznie
2014
2015
Ogółem

Źródła finansowania
Środki UE
Razem
0
0

0
47 988
47 988

0
271 932
271 932

0
0
319 920
319 920

0
271 953
1 162 245
1 434 198

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/65/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia
26.09.2014 r. nastąpiła zmiana montażu ww. przedsięwzięcia.
3) „Polski Mechanik Europejskie Kwalifikacje”. Przedsięwzięcie obejmuje
lata 2013-2014.
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli przy
współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 9, działanie 9.2- Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego.
Zakres rzeczowy projektu zakłada organizację pracowni CAD/CAM/CNC,
przeprowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów, a także realizację usług doradztwa
edukacyjno- zawodowego.
Planowane wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową.
Część majątkowa planowana do realizacji w roku 2014 dotyczy zakupu wyposażenia
pracowni CAD/CAM/CNC ( pulpit sterujący podstawowy, oprogramowanie WinNC
SINUMERIK wielostanowiskowe) niezbędnego do przeprowadzenia zajęć w ramach
projektu.
Montaż finansowy przedsięwzięcia w części majątkowej przedstawia się następująco:
Lata
Źródła finansowania
Środki UE
Razem

Wkład własny
Poniesione
do
2013 włącznie
2014
Ogółem

0

0

0

21 200
21 200

45 978
45 978

67 178
67 178

Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/9/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 21.02.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu
polegająca na zwiększeniu o kwotę 21 200 wkładu własnego
w jego realizację (wydatki niekwalifikowalne).
4) „e- Szpital- kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala
Powiatowego Sp. z o.o.” Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012-2015.
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie IV.2
E-usługi publiczne.
Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania Zduńskowolskiego Szpitala
Powiatowego Sp. z o.o. pod względem administracyjnym, poprawę obsługi pacjentów
i podniesienie jakości świadczonych usług, głównie dzięki uruchomieniu usługi
on-line
Zakres rzeczowy zadania zakłada rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej oraz
zakup aplikacji medycznych wraz z wdrożeniem, zwiększenie bezpieczeństwa sieci
oraz stacji roboczych poprzez wdrożenie systemu monitoringu zdarzeń i systemu
wizualizacji sieci oraz system zarządzania stworzoną infrastrukturą sieciową

Limit wydatków poniesionych dotyczy kosztu poniesionego w roku 2012 na
wykonanie studium wykonalności w ramach zadania pn.: „e- SPZOZ- rozwój
infrastruktury informatycznej związanej z elektroniczną administracją i e- usługami
medycznymi w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej
Woli” (wydatki niekwalifikowalne).
Pełen montaż finansowy wraz z dofinansowaniem przedstawia się następująco:
Lata

Poniesione
do
2013 włącznie
2014
2015
Ogółem

Środki własne
21 525
170
263 999
285 694

Źródła finansowania
Środki UE
Razem
0
962
1 295 979
1 296 941

21 525
1 132
1 559 978
1 582 635

Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć na podstawie Uchwały
Nr XXXVI/9/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21.02.2014 r.
Na podstawie Uchwały Nr XLV/77/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30.10.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.
Na podstawie Uchwały Nr II/21/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30.12.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu
w roku 2015.
5) „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej
w Przatówku”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012-2016.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych
tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, ścian
piwnic oraz ścian przy gruncie, docieplenie stropodachów, montaż instalacji solarnej,
montaż instalacji c.o. i c.w.u. w kotłowni, wymianę zewnętrznej sieci cieplnej,
modernizację instalacji c.o. w budynkach obiektu oraz wymianę oświetlenia
wewnętrznego na energooszczędne w budynkach Domu Pomocy Społecznej
w Przatówku.
Planowane wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową.
Projekt współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.
Projekt został również zatwierdzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi do dofinansowania w formie dotacji i pożyczki.
Limit roku 2012 i częściowo 2013 dotyczy wydatków poniesionych w ramach zadania
„Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu
Zduńskowolskiego, Etap II- Termomodernizacja budynków Domu Pomocy
Społecznej w Przatówku i budynków Powiatowego Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji”.
W ramach limitu środków własnych w roku 2015 ujęta została pożyczka ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości 494 131 zł.

Montaż finansowy wraz z dofinansowaniem przedstawia się w następujący sposób:
Lata
Środki własne
Poniesione
do
2013 włącznie
2014
2015
2016
Ogółem

73 800

Środki MF EOG
NMF
0

372 832
1 149 755
151 153
1 747 540

2 384
1 659 892
295 010
1 957 286

Źródła finansowania
Środki WFOŚiGW
Razem
0

73 800

0
489 436
4 695
494 131

375 216
3 299 083
450 858
4 198 957

Projekt wprowadzony do wykazu przedsięwzięć na podstawie Uchwały
Nr XL/38/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29.05.2014 r.
Na podstawie Uchwały Nr XLI/45/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 26.06.2014 r. nastąpiło zmniejszenie o kwotę ogółem 5 497 zł limitu
wydatków majątkowych na jego realizację, z tego o kwotę 3 933 zł w roku 2014,
o kwotę 1 261 zł w roku 2015 i o kwotę 303 zł w roku 2016.
Na podstawie Uchwały Nr XLIII/52/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 29.08.2014 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę ogółem 1 000 zł limitu
wydatków w roku 2014 na jego realizację (wydatki niekwalifikowalne).
Na podstawie Uchwały Nr XLIV/65/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 26.09.2014 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę ogółem 1 000 zł limitu
wydatków w roku 2014 na jego realizację (wydatki niekwalifikowalne).
Na podstawie Uchwały Nr XLV/77/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30.10.2014 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę 70 000 zł limitu wydatków
w roku 2014 na jego realizację (wydatki niekwalifikowalne).
Na podstawie Uchwały Nr II/21/14
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30.12.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.
6) „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole
Szkół w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2015.
Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiDziałanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację zajęć dodatkowych w formie kursu
barmańskiego, kelnerskiego i językowego dla 50 uczniów technikum Zespołu Szkół w
Zduńskiej Woli kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik
żywienia
i
usług
gastronomicznych,
a
także
wyjazdy
edukacyjne
i spotkania z przedsiębiorstwami.
Planowane wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową.
Wydatki majątkowe dotyczą zakupu w roku 2014 wyposażenia pracowni
językowej (tablica multimedialna) i gastronomicznej (piec konwekcyjno- parowy)
w kwocie ogółem 13 150 zł, które w całości finansowane będą ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wprowadzony do wykazu przedsięwzięć na podstawie Uchwały
Nr XLIII/52/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29.08.2014 r.
7) „Projekt Arka- rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej
Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy
społecznej w powiecie zduńskowolskim”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 20112015.
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (Działanie VI.1Rewitalizacja obszarów problemowych).
Celem projektu jest rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji
w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej
w powiecie zduńskowolskim.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace modernizacyjne na obiekcie byłej
Komendy ( termomodernizacja dachu ze zmianą konstrukcji i obróbkami
blacharskimi, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
renowacja i ocieplenie elewacji) oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku
(prace rozbiórkowe, modernizacja utwardzenia terenu, utworzenie terenów zieleni,
rozmieszczenie obiektów małej architektury).
W obiekcie będącym przedmiotem ww. projektu po zakończeniu robót budowlanych
znajdować się będą instytucje wspomagające osoby niepełnosprawne, w tym
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, działający w strukturach Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, i Środowiskowy Dom Samopomocy.
Limit wydatków poniesionych w ramach ww. zadania dotyczy kosztów
zrealizowanych w roku 2011 na wykonanie studium wykonalności, programu
funkcjonalno- użytkowego oraz audytu energetycznego.
Zakres rzeczowy zadania zrealizowany zostanie przy współudziale środków UE
w roku 2015, natomiast w roku 2014 kwota 50 000 zł dotyczy sporządzenia
i aktualizacji dokumentacji służącej przygotowaniu projektu do realizacji (wydatki
niekwalifikowalne).
Pełen montaż finansowy wraz z dofinansowaniem przedstawia się następująco:
Lata

Poniesione
do
2013 włącznie
2014
2015
Ogółem

Środki własne
5 838
50 000
754 107
809 945

Źródła finansowania
Środki UE
Razem
19 064
0
4 273 272
4 292 336

24 902
50 000
5 027 379
5 102 281

Projekt wprowadzony do wykazu przedsięwzięć na podstawie Uchwały
Nr XLVI/80/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 13.11.2014 r.

II.

Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

1) „Poprawa efektywności energetycznej przez kompleksowe działania
termomodernizacyjne”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2009- 2014.
Zadanie stanowi część zadania pn.: „Obniżenie zużycia energii w budynkach
użyteczności publicznej powiatu zduńskowolskiego”.
Przedsięwzięcie w części dotyczącej termomodernizacji budynku Oddziału
Dziecięcego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. (z dniem
02.01.2013r. nastąpiło przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w spółkę prawa handlowego) realizowane było przez
Starostwo Powiatowe przy współudziale środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego zakres rzeczowy obejmował wymianę
stolarki okiennej, docieplenie ścian i stropodachów, wymianę c.o. oraz modernizację
instalacji elektrycznej.
Limit roku 2014 stanowi wniesienie przez Powiat Zduńskowolski wkładu do prac
termomodernizacyjnych tj. wymiany stolarki okiennej, ocieplenia ścian i stropodachu,
wymiany instalacji odgromowej, wymiany opraw oświetlenia oraz montażu kolektorów
słonecznych w budynku Oddziału Chirurgii Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego
Spółka z o.o. (wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego), który jest
realizatorem tej części zadania.
Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego w ramach Działania II.6 Ochrona powietrza w wysokości
84,52% wartości wydatków kwalifikowanych ogółem.
Montaż finansowy w części dotyczącej Starostwa Powiatowego przedstawia się
następujący sposób:
Lata

Poniesione
do
2013 włącznie
2014
Ogółem

Środki własne
436 764
463 891
900 655

Źródła finansowania
Środki NFOŚiGW
Razem
366 982

366 982

803 746
463 891
1 267 637

2) „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej
Powiatu Zduńskowolskiego- Etap I; Termomodernizacja budynków
Zespołu Szkół, Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
Nr 2 przy ul. Okrzei 11 w Zduńskiej Woli oraz budynku przy ul. Getta
Żydowskiego 4 w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 20122014.
Ww. zadanie dotyczy termomodernizacji budynków Zespołu Szkół przy ul. Okrzei 11
oraz budynku przy ulicy Getta Żydowskiego 4 w Zduńskiej Woli w oparciu
dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi (w formie dotacji i pożyczki).
W ww. budynkach wykonywane są prace termomodernizacyjne ze szczególnym
uwzględnieniem: docieplenia budynków, w tym ścian i stropodachów, wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji systemu c.o.

Pełen montaż finansowy przedstawia się następująco:
Lata
Środki własne
Poniesione
do
2013 włącznie
2014
Ogółem

*596 714
300 560
897 274

Źródła finansowania
Środki
WFOŚiGW
396 526
0

Środki NFOŚiGW

63 044
459 570

329 773
329 773

Razem
993 240
693 377
1 686 617

*Limit środków własnych w roku 2013 obejmował pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości 329 773 zł (równej kwocie dotacji z WFOŚiGW w roku 2014).

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/13/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 28.02.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania
polegająca na zwiększeniu o 2 zł w roku 2014 środków NFOŚiGW
i jednocześnie zmniejszeniu o tę samą kwotę wkładu własnego.
3) „Wniesienie wkładu do
Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego
Spółka z o.o.” Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012- 2017.
Przedsięwzięcie niniejsze dotyczy wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego
powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Zduńskiej Woli z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu
RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem. Zakup niniejszy ma charakter zakupu
ratalnego obejmującego wkład własny oraz 60 rat. Zakup wraz z kosztami
związanymi z formą transakcji szacowany jest na kwotę 1 350 000 zł.
Zadanie niniejsze przewidziane jest do realizacji jako zadanie wspólne Powiatu
Zduńskowolskiego, Miasta Zduńska Wola (udział 296 200 zł), Gminy Zduńska Wola
(udział 146 000 zł), Gminy Zapolice (udział 58 200 zł), Gminy i Miasta Szadek (udział
116 400 zł).
Montaż finansowy ogółem przedstawia się następująco:
Lata
Źródła finansowania
Środki gmin w Razem
formie
pomocy
finansowej
465 000
250 000

Środki własne

Poniesione
do
2013 włącznie
2014
2015
2016
2017
Ogółem

65 000
65 000
65 000
73 200
733 200

95 000
95 000
95 000
81 800
616 800

715 000
160 000
160 000
160 000
155 000
1 350 000

4) „Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza
Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013-2014.
Zadanie realizowane jest z udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych.
Jego zakres rzeczowy obejmuje częściową renowację nawierzchni trawiastej dwóch
boisk piłkarskich, wymianę ogrodzenia betonowego z płyt na ogrodzenie z profili
stalowych, wyposażenie boisk w sprzęt sportowy, prace termomodernizacyjne
i remontowe w budynkach Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Zduńskiej Woli.
Pełen montaż finansowy wraz z dofinansowaniem przedstawia się następująco:
Lata
Źródła finansowania
Środki
budżetu Razem
państwa
45 156
31 315

Środki własne
Poniesione
do
2013 włącznie
2014
Ogółem

236 025
281 181

245 485
276 800

76 471
481 510
557 981

Na podstawie Uchwały Nr XLI/45/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 26.06.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania
polegająca na zmniejszeniu o kwotę 76 540 zł limitu roku 2014 (z tego:
33 540 zł- środki budżetu państwa, 43 000 zł- wkład własny), która stanowi
oszczędności poprzetargowe.
5) „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku
administracyjno- socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 20122015.
Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych tj. wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic i ścian
przy gruncie, docieplenie stropodachów, montaż instalacji solarnej, wymianę kotłowni
węglowej na węzeł cieplny zasilany z sieci miejskiej oraz wymianę oświetlenia
wewnętrznego na energooszczędne w Schronisku Młodzieżowym i budynku
administracyjno- socjalnym Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Zduńskiej Woli.
Projekt został zatwierdzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi do dofinansowania w formie dotacji i pożyczki.
Limit roku 2012 i częściowo 2013 dotyczy wydatków poniesionych w ramach zadania
„Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu
Zduńskowolskiego, Etap II- Termomodernizacja budynków Domu Pomocy
Społecznej w Przatówku i budynków Powiatowego Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji”.
W ramach limitu środków własnych w latach 2014- 2015 ujęta została pożyczka ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości 274 408 zł, z tego: 2014- 173 572 zł, 2015- 100 836 zł.

Pełen montaż finansowy wraz z planowanym dofinansowaniem przedstawia się
w następujący sposób:
Lata

Poniesione
do
2013 włącznie
2014
2015
Ogółem

Środki własne
44 475
337 422
267 765
649 662

Źródła finansowania
Środki WFOŚiGW
Razem
0
173 572
100 836
274 408

44 475
510 994
368 601
924 070

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/28/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 25.04.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.
Na podstawie Uchwały Nr XLI/45/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 26.06.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.
Na podstawie Uchwały Nr XLIII/52/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 29.08.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.
Na podstawie Uchwały Nr XLIV/65/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 26.09.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.
Na podstawie Uchwały Nr XLVI/80/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 13.11.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.
Na podstawie Uchwały Nr II/21/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30.12.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania w roku
2015.
6) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E we wsi Annopole Nowe”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012- 2014.
Zadanie realizowane jest przy współudziale środków pomocy finansowej Gminy
Zduńska Wola i dofinansowania Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach
funduszy pochodzących z wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.
Montaż finansowy przedsięwzięcia z
przedstawia się w następujący sposób:

ujęciem

planowanego

dofinansowania

Lata
Środki własne

Poniesione
do
2013 włącznie
2014
Ogółem

Pomoc
finansowa
od innych j.s.t.

29 520

0

1 299 268
1 328 788

250 000
250 000

Źródła finansowania
Środki
Razem
Samorządu
Województwa
Łódzkiego
(FOGR)
0
549 190
549 190

29 520

2 098 458
2 127 978

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/13/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 28.02.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania

w roku 2014 polegająca na zwiększeniu o kwotę 175 000 wkładu własnego
w jego realizację.
Na podstawie Uchwały Nr XLI/45/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 26.06.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu
w roku 2014.
Na podstawie Uchwały Nr XLIV/65/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia
26.09.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania w roku 2014
polegająca na zwiększeniu o kwotę 147 000 zł wkładu własnego w jego
realizację.
7) „Remont ulicy Świerkowej w Zduńskiej Woli, na odcinku od
skrzyżowania z ul. Jodłową do skrzyżowania z ul. Borową”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013- 2014.
Łączne nakłady –1 524 520 zł, z tego w roku 2013 – 29 520 zł, w roku 2014 –
1 495 000 zł.
Limit roku 2013 w kwocie 29 520 zł dotyczy wydatków poniesionych na wykonanie
dokumentacji projektowej.
Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/22/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 28.03.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania
polegająca na zmniejszeniu limitu roku 2014 o kwotę 70 000 zł.
Na podstawie Uchwały Nr XL/38/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 29.05.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania
polegająca na zmniejszeniu limitu roku 2014 o kwotę 55 000 zł.
Na podstawie Uchwały Nr XLI/45/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 26.06.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania
polegająca na zmniejszeniu limitu roku 2014 o kwotę 180 000 zł.
8) „Remont drogi powiatowej Nr 3725E we wsi Górna Wola”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013- 2014.
Łączne nakłady – 116 700 zł, z tego w roku 2013 – 10 000 zł, w roku 2014 –
106 700 zł.
W roku 2013 poniesione zostały wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej.
Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/13/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 28.02.2014 r. nastąpiło zmniejszenie o kwotę 50 000 zł limitu wydatków
na jego realizację w roku 2014.
Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/22/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 28.03.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania
polegająca na zmniejszeniu limitu roku 2014 o kwotę 40 000 zł.
Na podstawie Uchwały Nr XLIV/65/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 26.09.2014 r. nastąpiło zmniejszenie o kwotę 3 300 zł limitu wydatków
na jego realizację w roku 2014.

9) „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta- etap I
przebudowa sięgacza do nieruchomości ul. Wiejska 8-14”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012- 2014.
Limit roku 2013 i częściowo roku 2014 (50 922 zł) dotyczy wydatków poniesionych na
dokumentację techniczną w ramach zadania pn.: „Przebudowa ciągu
komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta” w zakresie wkładu własnego Powiatu
Zduńskowolskiego (33 948 zł) oraz w ramach dotacji otrzymanej z budżetu Gminy
Zduńska Wola (16 974 zł) i Miasta Zduńska Wola (33 948 zł).
Powyższe związane jest z zapisami porozumienia zawartego w 2012 roku z Gminą
Zduńska Wola i Miastem Zduńska Wola dotyczącego wykonania dokumentacji
technicznej ww. zadania, zgodnie z którym każdy z samorządów będący stroną
umowy zobowiązany był pokryć koszty sporządzenia dokumentacji przebudowy
odcinka drogi znajdującego się w jego zarządzie.
W roku 2014 planowana jest realizacja robót budowlanych w ramach
wyodrębnionego etapu I ww. zadania polegających na przebudowie sięgacza do
nieruchomości ul. Wiejska 8-14.
Montaż finansowy zadania przedstawia się w następujący sposób
Lata
Źródła finansowania
Dochody
Razem
dotyczace
porozumień z j.s.t.
33 948
0

Środki własne

Poniesione
do
2013 włącznie
2014
Ogółem

220 000
253 948

50 922
50 922

33 948
270 922
304 870

Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć na podstawie
Nr XLI/45/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.06.2014 r.

Uchwały

10) „Przebudowa części pomieszczeń na potrzeby nowej siedziby
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli wraz z dobudową
podjazdu dla osób niepełnosprawnych”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 20132014.
Zadanie ww. jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Limit roku 2013 dotyczył wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej.
Pełen montaż finansowy wraz z dofinansowaniem ze środków PFRON przedstawia
się w następujący sposób:
Lata

Poniesione
do
2013 włącznie
2014
Ogółem

Środki własne
14 145
166 323
180 468

Źródła finansowania
Środki PFRON
Razem
0
113 677
113 677

14 145
280 000
294 145

Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć na podstawie Uchwały
Nr XXXV/5/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30.01.2014 r.

Na podstawie Uchwały Nr XL/38/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 29.05.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania
polegająca na włączeniu dofinansowania ze środków PFRON.
Na podstawie Uchwały Nr XLIV/65/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 26.09.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.
Na podstawie Uchwały Nr II/21/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30.12.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.
11) „Przebudowa budynków na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zduńskiej Woli wraz z budową zjazdu publicznego drogi pożarowej i placu
manewrowego z miejscami postojowymi”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 20132014.
Zadanie ww. jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków budżetu państwa (zakup
pierwszego wyposażenia pracowni i pomieszczeń nowopowstałej placówki).
Limit roku 2013 dotyczył wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej.
Pełen montaż finansowy wraz z dofinansowaniem ze środków PFRON i budżetu
państwa przedstawia się w następujący sposób:
Lata
Środki własne
Poniesione
do
2013 włącznie
2014
Ogółem

Źródła finansowania
Środki budżetu Razem
państwa

Środki PFRON

*19 065

0

*480 000
499 065

339 926
339 926

19 065
279 630
279 630

1 099 556
1 118 621

*Limit roku 2013 i kwota 3 100 zł w ramach wkładu własnego w roku 2014 zrealizowana została przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, które było pierwotnym realizatorem
ww. zadania.

Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć na podstawie Uchwały
Nr XXXV/5/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30.01.2014 r.
Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/22/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 28.03.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.
Na podstawie Uchwały Nr XL/38/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 29.05.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania
polegająca na włączeniu dofinansowania ze środków PFRON oraz rozszerzeniu
jego zakresu rzeczowego i okresu realizacji o rok 2015.
Na podstawie Uchwały Nr XLI/45/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 26.06.2014 r. nastąpiła zmiana w zakresie jednostki realizującej
ww. zadania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli na
Starostwo Powiatowe.

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/52/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 29.08.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania
polegająca na zwiększeniu dofinansowania ze środków PFRON.
Na podstawie Uchwały Nr XLV/77/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30.10.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.
12) „Rozbudowa i modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego
Sp. z o.o.”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013- 2015.
Zadanie niniejsze dotyczy opracowania dokumentacji technicznej dla celów
rozbudowy Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. tj.: Programu
Funkcjonalno – Użytkowego, Studium Wykonalności, Oceny Oddziaływania na
Środowisko oraz Projektu Technicznego.
Łączne nakłady – 510 700 zł, z tego w roku 2014 – 110 700 zł, w roku 2015 –
400 000 zł.
Okres realizacji zadania datuje się od 2013r. z uwagi na fakt, iż umowa z wykonawcą
na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Studium Wykonalności
i Oceny Oddziaływania na Środowisko podpisana została w dniu 24.10.2013r.
Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć na podstawie Uchwały
Nr XXXVII/13/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28.02.2014 r.
13) „Przebudowa ulicy Sieradzkiej i Placu Wolności w Zduńskiej Woli, wraz
z przebudową istniejących sygnalizacji świetlnych na ul. Łaskiej, oraz ich
połączeniem na skrzyżowaniach ulic Łaskiej- Dąbrowskiego- Al. Kościuszki
i Łaskiej- Plac Wolności- Kościelnej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 20122014.
Zadanie ww. uzyskało dofinansowanie ze środków Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
Zadanie realizowane jest również przy współudziale środków pomocy finansowej
Miasta Zduńska Wola.
Limit roku 2012 dotyczy wydatków poniesionych w ramach
pn.: „Przebudowa ul. Sieradzkiej i Placu Wolności w Zduńskiej Woli”.

zadania

Pełen montaż finansowy wraz z dofinansowanie Miasta Zduńska Wola i ze środków
budżetu państwa przedstawia się w następujący sposób:
Lata
Środki własne
Poniesione
do
2013 włącznie
2014
Ogółem

21 525
1 163 030
1 184 555

Źródła finansowania
Pomoc
finansowa Środki budżetu
od innych j.s.t.
państwa
0
477 705
477 705

1 592 350
1 592 350

Razem
21 525
3 233 085
3 254 610

Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć na podstawie Uchwały
Nr XXXVIII/22/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28.03.2014 r.

Na podstawie Uchwały Nr XLI/45/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 26.06.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu
w roku 2014 polegająca na włączeniu planowanego dofinansowania ze
środków budżetu państwa i pomocy finansowej od Miasta Zduńska Wola.
Na podstawie Uchwały Nr XLIII/52/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 29.08.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania
na skutek rozstrzygnięć poprzetargowych w zakresie jego wykonawstwa.
Na podstawie Uchwały Nr XLIV/65/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia
26.09.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego roku 2014 ww. zadania
polegająca na włączeniu planowanego dofinansowania ze środków budżetu
państwa w wys. 45 082 zł.
Na podstawie Uchwały Nr II/21/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30.12.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.
14) „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem
schodów do budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013- 2014.
Zadanie ww. jest współfinansowane ze środków Państwowego
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Limit roku 2013 dotyczył wykonania projektu technicznego.

Funduszu

Pełen montaż finansowy wraz z dofinansowaniem ze środków PFRON przedstawia
się w następujący sposób:
Lata

Poniesione
do
2013 włącznie
2014
Ogółem

Środki własne
4 305
36 068
40 373

Źródła finansowania
Środki PFRON
Razem
0
18 815
18 815

4 305
54 883
59 188

Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć na podstawie Uchwały
Nr XLI/45/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.06.2014 r.
Na podstawie Uchwały Nr XLIII/52/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 29.08.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.
15) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4906E na odcinku Janiszewice Wymysłów- Gajewniki – etap II”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2015.
Zadanie ww.
będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Realizacja ww. zadania planowana jest również przy współudziale środków pomocy
finansowej Gminy Zduńska Wola oraz ustanowieniu partnerstwa z firmami
prywatnymi (darowizny) w łącznej wysokości 36 000 zł w roku 2015.

Z uwagi na fakt, iż jest to jeden ciąg drogowy limit roku 2014 dotyczący wydatków
realizowanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4906E na
odcinku Janiszewice- Wymysłów- Gajewniki- Etap I w km od 0+000 do km 1+560”
pokazuje się łącznie z zadaniem planowanym do realizacji w roku 2015.
Projekt jest na etapie aplikowania o środki zewnętrzne, a zatem nakłady ujęte
w WPF obejmują jedynie środki własne powiatu, darowizny od firm i pomoc
finansową z budżetu Gminy Zduńska Wola.
Pełen montaż finansowy (wraz z planowanym dofinansowaniem ze środków budżetu
państwa) przedstawia się w następujący sposób:
Lata
Środki własne
Poniesione
do
2013 włącznie
2014
2015
Ogółem

0

Pomoc
finansowa
od innych j.s.t.
0

913 516
919 000
1 832 516

200 000
430 000
630 000

Darowizny
firm

Źródła finansowania
od Środki budżetu
państwa
0
0

0
36 000
36 000

0
1 385 000
1 385 000

Razem
0
1 113 516
2 770 000
3 883 516

Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć na podstawie Uchwały
Nr XLIV/65/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.09.2014 r.
Na podstawie Uchwały Nr XLV/77/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30.10.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.
16) „Przebudowa ulicy Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem
z ul. Piotrkowską w Szadku”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013- 2015.
Zadanie ww.
będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Realizacja ww. zadania planowana jest również przy współudziale środków pomocy
finansowej Gminy i Miasta Szadek.
Limit roku 2014 dotyczy wydatków realizowanych w ramach zadania
pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Widawskiej
Nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku”.
Z uwagi na fakt, iż projekt jest na etapie aplikowania o środki zewnętrzne, nakłady
ujęte w WPF obejmują jedynie środki własne powiatu i pomoc finansową z budżetu
Gminy i Miasta Szadek.
Pełen montaż finansowy (wraz z planowanym dofinansowaniem ze środków budżetu
państwa) przedstawia się w następujący sposób:
Lata
Środki własne
Poniesione
do
2013 włącznie
2014
2015
Ogółem

0
33 825
1 386 500
1 420 325

Źródła finansowania
Pomoc
finansowa Środki budżetu
od innych j.s.t.
państwa
0
0
0
88 500
88 500

0
1 475 000
1 475 000

Razem
0
33 825
2 950 000
2 983 825

Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć na podstawie Uchwały
Nr XLIV/65/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.09.2014 r.
17) „Inwestycje sportowe dotyczące Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego funkcjonującego w ramach PCKSiR w Zduńskiej Woli”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013-2015.
Zadanie przewidywane jest do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych w wysokości
do 50% wartości robót budowlanych ogółem.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę częściowo zadaszonej trybuny oraz
miejsc siedzących dla widzów przy boiskach zlokalizowanych na terenie
Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, wykonanie oświetlenia
każdego z boisk oraz systemu monitoringu, a także budowę dodatkowego zjazdu
publicznego przy ulicy Piwnej.
Z uwagi na fakt, iż projekt jest na etapie aplikowania o środki budżetu państwa,
nakłady ujęte w WPF obejmują jedynie środki własne powiatu.
Pełen montaż finansowy (wraz z planowanym dofinansowaniem ze środków budżetu
państwa) przedstawia się w następujący sposób:
Lata
Środki własne
Poniesione
do
2013 włącznie
2014
2015
Ogółem

Źródła finansowania
Środki
budżetu Razem
państwa
0
0

21 241
751 725
772 966

0
683 375
683 375

0
21 241
1 435 100
1 456 341

Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć na podstawie Uchwały
Nr XLIV/65/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.09.2014 r.
18) „Przebudowa drogi gminnej Nr 119001E Beleń – Strońsko, gmina Zapolice”.
Przedsięwzięcie obejmuje rok 2015.
Zadanie niniejsze dotyczy partnerstwa oraz udzielenia pomocy finansowej Gminie
Zapolice dla realizacji ww. zadania w wys. 100 000 zł w roku 2015.
Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć na podstawie Uchwały
Nr XLIV/65/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.09.2014 r.
19) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czechy Gmina Zduńska Wola
– Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym dla mieszkańców Gminy Zduńska
Wola”. Przedsięwzięcie obejmuje 2015 rok.
Powyższe zadanie dotyczy partnerstwa oraz udzielenia pomocy finansowej Gminie
Zduńska Wola dla realizacji ww. inwestycji w roku 2015 w kwocie 200 000 zł.
Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć na podstawie Uchwały
Nr XLIV/65/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.09.2014 r

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące

III.

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) „Regionalna Wystawa Rolno – Przemysłowa – marką
Zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2011- 2014.

Powiatu

Projekt realizowany jest przy współudziale dofinansowania UE w ramach działania
III.2
Podnoszenie
innowacyjności
i
konkurencyjności
przedsiębiorstw,
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje opracowanie materiałów promocyjnoinformacyjnych oraz pozostałe koszty związane z organizacją ww. zadania.
Montaż finansowy ogółem przedstawia się następująco:
Lata

Poniesione
do
2013 włącznie
2014
Ogółem

Środki własne
158 422

Źródła finansowania
Środki UE
Razem
71 060

229 482

78 398

34 041

112 439

236 820

105 101

341 921

Na podstawie Uchwały Nr XXXV/5/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30.01.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu
w roku 2013 polegająca na zmniejszeniu o kwotę 11 741 zł dofinansowania ze
środków UE i jednocześnie zwiększeniu o tę samą kwotę wkładu własnego
w jego realizację (wydatki niekwalifikowalne).
Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/28/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 25.04.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu
w roku 2014 polegająca na zmniejszeniu o kwotę 13 821 zł dofinansowania ze
środków UE i zwiększenia o 36 000 zł kwoty wkładu własnego w jego
realizację (wydatki niekwalifikowalne).
Na podstawie Uchwały Nr XLIII/52/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 29.08.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu
w roku 2014 polegająca na zwiększeniu o kwotę 11 000 zł kwoty wkładu
własnego w jego realizację (wydatki niekwalifikowalne).

2) „Staż zagraniczny elementem rozwoju kariery”- projekt realizowany
w latach 2012-2014 przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli.
Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”.
W ramach projektu pokrywane są koszty organizacji 4- tygodniowych praktyk
zawodowych w restauracjach i hotelach w miejscowości Plymouth w Wielkiej Brytanii
dla dwóch 10-osobowych grup uczniów klasy II i III technikum funkcjonującego przy
Zespole Szkół w Zduńskiej Woli.
Łączne nakłady- 382 613 zł, z tego: 2012r.- 8 869 zł, 2013r.- 209 466 zł, 2014r.164 278 zł.
Na podstawie Uchwały Nr XXXV/5/14
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30.01.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu
polegająca na zwiększeniu limitu wydatków na jego realizację w roku 2014
o kwotę 87 755 zł i jednocześnie zmniejszeniu o tę samą kwotę limitu roku
2013.
3) „Z myślą o przyszłości”- projekt realizowany w latach 2013- 2014 przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.
Projekt realizowany jest przy współudziale środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach ww. projektu organizowane są staże, kursy doskonalące umiejętności
zawodowe, korepetycje, warsztaty kompetencji psychospołecznych, turnusy
rehabilitacyjne, a także wypłacana jest pomoc na kontynuowanie nauki oraz
świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.
Montaż finansowy przedstawia się następująco:
Lata
Wkład własny
Poniesione
do
2013 włącznie
2014
Ogółem

Środki
państwa

budżetu

Źródła finansowania
Środki UE
Razem

45 555

25 245

476 866

547 666

52 205
97 760

29 763
55 008

562 188
1 039 054

644 156
1 191 822

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/28/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 25.04.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu
polegająca na włączeniu środków niewykorzystanych w kwocie 25 565 zł na
jego realizację w roku 2013 do roku 2014.
Na podstawie Uchwały Nr II/21/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30.12.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu

4) „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze
transportowo- przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego
i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola
Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk- Porty”. Przedsięwzięcie
obejmuje lata 2013- 2015.
Zadanie
niniejsze
uzyskało
dofinansowanie
ze
środków
UE
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013.
W ramach ww. zadania w obrębie wydatków bieżących pokrywane są koszty
promocji i zarządzania projektem oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności terenu Powiatu
Zduńskowolskiego i Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 oraz magistrali
kolejowej Śląsk- Porty, a co za tym idzie aktywizacja lokalnego rynku pracy
i przeciwdziałanie bezrobociu.
Zadanie realizowane jest jako projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat
Zduńskowolski.
Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola
i Gmina Sędziejowice.
Montaż finansowy wraz z dofinansowaniem w części realizowanej w ramach
wydatków bieżących przedstawia się następująco:
Lata
Środki własne

Poniesione
do
2013
włącznie
2014
2015
Ogółem

Środki
budżetu
państwa

8 713

2 854

8 227
14
16 954

5 881
57
8 792

Źródła finansowania
Środki UE
Pomoc finansowa od innych j.s.t.
z tego:
Miasto
Gmina
Gmina
Zduńska Zduńska
Sędziejowice
Wola
Wola
16 175
634
423
211

33 320
325
49 820

1 305
13
1 952

873
8
1 304

436
4
651

Dochody
dotyczace
porozumień z
j.s.t. (Powiat
Łaski)
211

Razem

436
4
651

50 478
425
80 124

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/28/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 25.04.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu
polegająca na włączeniu środków niewykorzystanych w kwocie 9 795 zł na
jego realizację w roku 2013 do roku 2014.
Na podstawie Uchwały Nr XL/38/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 29.05.2014 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę 8 475 zł
limitu wydatków bieżących na jego realizację w roku 2014.
Na podstawie Uchwały Nr XLV/77/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia
30.10.2014 r. nastąpiła zmiana montażu ww. przedsięwzięcia.

29 221

5) „KADRA II”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013-2014.
Projekt współfinansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE –
Europejskiego Funduszu Społecznego- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, priorytet 6, działanie 6.1, poddziałanie 6.1.2.
Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług świadczonych dla osób
bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli
poprzez upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w formie
zatrudnienia na okres 08.08.2013 – 31.10.2014 r. 2 dodatkowych doradców
zawodowych i 3 pośredników pracy.
Montaż finansowy przedstawia się następująco:
Lata
Wkład własny
Poniesione
do
2013 włącznie
2014
Ogółem

Źródła finansowania
Środki UE
Razem

2 750

49 687

52 437

24 805
27 555

107 648
157 335

132 453
184 890

Na podstawie Uchwały Nr XL/38/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 29.05.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu
polegająca na włączeniu środków niewykorzystanych w kwocie 819 zł na jego
realizację w roku 2013 do roku 2014.
6) „Uczniowie z Karsznic zdobywają doświadczenie zawodowe w Riminikrólestwie hoteli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013-2014.
Projekt realizowany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”.
W ramach projektu pokryte zostaną koszty organizacji 4-tygodniowych praktyk
zawodowych w restauracjach i hotelach w miejscowości Rimini we Włoszech dla
10-osobowej grupy uczniów klasy II i III technikum hotelarstwa i technikum
organizacji usług gastronomicznych funkcjonujących przy Zespole Szkół w Zduńskiej
Woli.
Umowa o dofinansowanie w przedmiotowym zakresie podpisana została w roku
2013, natomiast całość środków w wysokości 148 524 zł wydatkowana będzie w roku
2014.
Realizacja projektu rozpocznie się w czerwcu 2014r.
7) „Polski Mechanik Europejskie Kwalifikacje”. Przedsięwzięcie obejmuje
lata 2013-2014.
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli przy
współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 9, działanie 9.2- Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego.

Zakres rzeczowy projektu zakłada organizację pracowni CAD/CAM/CNC,
przeprowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów, a także realizację usług doradztwa
edukacyjno- zawodowego.
Planowane wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową.
Część bieżąca dotyczy kosztów wynagrodzeń nauczyciela prowadzącego zajęcia,
doradcy zawodowego, psychologa oraz osób zatrudnionych w ramach zarządzania
projektem tj. koordynatora i pracownika ds. rozliczeń, a także kosztów materiałów
eksploatacyjnych i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.
Projekt przewiduje wniesienie wkładu własnego niepieniężnego w kwocie ogółem
9 225 zł, który obejmuje planowany koszt eksploatacji sal szkoleniowych oraz
wynagrodzenie pracownika biorącego udział w kampanii promocyjno- rekrutacyjnej
w ramach umowy wolontariatu.
Montaż finansowy przedsięwzięcia w części bieżącej przedstawia się następująco:
Lata
Wkład własny
Poniesione
do
2013 włącznie
2014
Ogółem

Wkład
własny
niepieniężny

Źródła finansowania
Środki UE
Razem

3 289

1 950

2 728

7 967

12 000
15 289

7 275
9 225

90 207
92 935

109 482
117 449

8) „Przedsiębiorca 50+”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2015.
Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli przy
współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 6, działanie 6.2.- Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia.
Zakres rzeczowy projektu zakłada udzielenie wsparcia grupie 30 osób w wieku
powyżej 50 roku życia (12 kobiet, 18 mężczyzn) z terenu powiatu zduńskowolskiego
w postaci doradztwa zawodowego, organizacji szkoleń, opracowania Indywidualnego
Planu Działania oraz udzielenia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Projekt obejmuje również wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy i wsparcie
pomostowe przedłużone przez okres 2 miesięcy dla ww. grupy beneficjentów.
Okres realizacji projektu to 03.02.2014r.- 30.06.2015r.
Montaż finansowy przedsięwzięcia przedstawia się następująco:
Lata
Środki
państwa
Poniesione
do
2013 włącznie
2014
2015
Ogółem

budżetu

Źródła finansowania
Środki UE
Razem

0

0

0

172 407
38 167
210 574

976 972
216 279
1 193 251

1 149 379
254 446
1 403 825

Projekt wprowadzony do wykazu przedsięwzięć na podstawie Uchwały
Nr XXXV/5/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30.01.2014 r.

9) „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej
w Przatówku”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012-2016.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych
tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, ścian
piwnic oraz ścian przy gruncie, docieplenie stropodachów, montaż instalacji solarnej,
montaż instalacji c.o. i c.w.u. w kotłowni, wymianę zewnętrznej sieci cieplnej,
modernizację instalacji c.o. w budynkach obiektu oraz wymianę oświetlenia
wewnętrznego na energooszczędne w budynkach Domu Pomocy Społecznej
w Przatówku.
Planowane wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową.
Limit wydatków bieżących dotyczy głównie kosztów wynagrodzeń w formie dodatku
specjalnego dla personelu zarządzającego projektem oraz kosztu prowadzenia
wyodrębnionego rachunku bankowego projektu i zakupu materiałów biurowych.
Projekt współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.
Projekt został również zatwierdzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi do dofinansowania w formie dotacji i pożyczki.
Montaż finansowy wraz z dofinansowaniem przedstawia się w następujący sposób:
Lata
Środki własne
Poniesione
do
2013 włącznie
2014
2015
2016
Ogółem

Źródła finansowania
Środki MF EOG Razem
NMF
0
0

6 439
6 477
2 136
15 052

17 842
26 397
8 542
52 781

0
24 281
32 874
10 678
67 833

Projekt wprowadzony do wykazu przedsięwzięć na podstawie Uchwały
Nr XL/38/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29.05.2014 r.
Na podstawie Uchwały Nr XLI/45/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 26.06.2014 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę ogółem 5 497 zł limitu
wydatków bieżących na jego realizację, z tego o kwotę 3 933 zł w roku 2014,
o kwotę 1 261 zł w roku 2015 i o kwotę 303 zł w roku 2016.
Na podstawie Uchwały Nr II/21/14
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30.12.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.

10) „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole
Szkół w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2015.
Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiDziałanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację zajęć dodatkowych w formie kursu
barmańskiego, kelnerskiego i językowego dla 50 uczniów technikum Zespołu Szkół
w Zduńskiej Woli kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik
żywienia
i
usług
gastronomicznych,
a
także
wyjazdy
edukacyjne
i spotkania z przedsiębiorstwami.
Planowane wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową.
W części bieżącej projektu pokryte zostaną koszty wynagrodzenia doradcy
zawodowego, opiekuna praktyk zawodowych, trenerów kursów, lektora języka
angielskiego, specjalisty zajęć kulinarnych oraz personelu zarządzającego
projektem. Ponadto w ramach projektu zrealizowane zostanę wydatki na zakup
materiałów dydaktycznych, specjalistycznych strojów do przeprowadzenia zajęć,
materiałów biurowych, zakupu oprogramowania „Test preferencji i predyspozycji
zawodowych”, wyposażenia pracowni gastronomicznej i hotelarskiej, pokryte
zostaną koszty organizacji wyjazdów edukacyjnych oraz promocji projektu.
Projekt przewiduje wniesienie wkładu własnego niepieniężnego w kwocie ogółem
21 335 zł, który obejmuje planowany koszt eksploatacji sal szkoleniowych oraz
koszt użyczenia pomieszczenia na biuro projektu.
Montaż finansowy przedsięwzięcia w części bieżącej przedstawia się następująco:
Lata
Wkład własny
Poniesione
do
2013 włącznie
2014
2015
Ogółem

Wkład
własny
niepieniężny

Źródła finansowania
Środki UE
Razem

0

0

0

0

3 172
0
3 172

10 164
11 171
21 335

67 205
58 520
125 725

80 541
69 691
150 232

Projekt wprowadzony do wykazu przedsięwzięć na podstawie Uchwały
Nr XLIII/52/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29.08.2014 r.
11) „Postaw na kwalifikacje”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2015.
Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiDziałanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Liderem projektu jest Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o.
Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół
Elektronicznych w Zduńskiej Woli poprzez organizacje zajęć dodatkowych
z przedmiotów ścisłych, języków obcych i nowoczesnej elektroniki rozwijających
kompetencje kluczowe, utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery, w którym dyżur
pełnić będzie doradca zawodowy, wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt
dydaktyczny, przeszkolenie nauczycieli z zakresu nowoczesnej elektroniki oraz
organizację praktyk technologicznych dla uczniów w firmie Partnertech w Sieradzu.

Wydatki w ramach projektu dotyczą pokrycia kosztów wynagrodzeń nauczycieli
prowadzących zajęcia z przedmiotów ścisłych i języków obcych, doradcy
zawodowego oraz koordynatora szkolnego projektu, a także kosztów zakupu
wyposażenia na potrzeby organizacji Szkolnego Ośrodka Kariery.
W ramach projektu zaplanowane zostało wniesienie wkładu własnego
niepieniężnego w kwocie ogółem 29 799 zł, który obejmuje koszt eksploatacji sal
lekcyjnych na potrzeby realizacji zajęć dodatkowych oraz pełnienia dyżuru przez
doradcę zawodowego.
Montaż finansowy przedsięwzięcia przedstawia się następująco:
Lata
Wkład własny
Poniesione
do
2013 włącznie
2014
2015
Ogółem

Wkład
własny
niepieniężny

Źródła finansowania
Środki UE
Razem

0

0

0

0

17 850
17 760
35 610

12 320
17 479
29 799

573
0
573

30 743
35 239
65 982

Projekt wprowadzony do wykazu przedsięwzięć na podstawie Uchwały
Nr XLIII/52/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29.08.2014 r.
Na podstawie Uchwały Nr II/21/14
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30.12.2014 r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.
12) „Od Montessori do samodzielności”. Przedsięwzięcie obejmuje lata
2014-2015.
Projekt realizowany jest w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+
(Akcja kluczowa: K1- Mobilność edukacyjna, Typ akcji: Mobilność kadry).
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół
Specjalnych w Zduńskiej Woli poprzez wzrost kompetencji zawodowych
nauczycieli.
Zakres rzeczowy projektu przewiduje organizację 4 cykli szkoleniowych dla
6 nauczycieli zatrudnionych w ww. jednostce z zakresu metody Montessori, wizyty
studyjne w placówkach pracujących metodą Montessori oraz udział
w Międzynarodowym Kongresie Montessori Europe.
Planowane wydatki w ramach projektu dotyczą pokrycia kosztów przejazdu,
zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników projektu oraz udziału
w kursie i konferencji, a także kosztów zarządzania projektem.
Okres realizacji projektu to 01.07.2014r.- 30.06.2016r.
Wydatki w ramach projektu realizowane będą w latach 2014- 2015, w roku 2016
planowane jest jedynie rozliczenie finansowe projektu.
Łączne nakłady- 310 775 zł, z tego: 2014r.- 122 556 zł, 2015r.- 188 219 zł.

Projekt wprowadzony do wykazu przedsięwzięć na podstawie Uchwały
Nr XLIV/65/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26.09.2014 r.
13) „Stażyści z Karsznic w hiszpańskich hotelach i restauracjach”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2015.
Projekt realizowany będzie w całości ze środków UE w ramach Programu „Mobilność
edukacyjna”- ERASMUS+.
W ramach projektu pokryte zostaną koszty organizacji 3- tygodniowych praktyk
zawodowych w restauracjach i hotelach w Sewilli dla 20 uczniów klasy II i III
technikum hotelarstwa oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych
funkcjonujących przy Zespole Szkół w Zduńskiej Woli.
Umowa o dofinansowanie w przedmiotowym zakresie podpisana została w roku
2014, natomiast całość środków w wysokości 173 243 zł wydatkowana będzie w roku
2015.
Okres realizacji projektu obejmuje 05.01.- 04.12.2015r.
Projekt wprowadzony do wykazu przedsięwzięć na podstawie Uchwały
Nr XLV/77/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30.10.2014 r.
IV.

Pozostałe przedsięwzięcia bieżące

1) Wypłata ekwiwalentów dla rolników, którzy prowadzą uprawę leśną ze
środków ARiMR
Przedsięwzięcie dotyczy wypłaty ekwiwalentów dla rolników ze środków krajowych,
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy
z dnia 28 grudnia 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 z późn. zm.).
W latach 2014 – 2022 kontynuowane będą wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy
przeznaczyli swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzje o prowadzeniu uprawy
leśnej w 2002 i 2003 roku.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2002- 2022 tj. okres na jaki zostały zawarte umowy
w ww. zakresie.
Na podstawie Uchwały Nr XXXV/5/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30.01.20134. nastąpiło zwiększenie limitu wydatków roku 2013
w ww. zakresie o kwotę 1 000 zł.
2) Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
Przedsięwzięcie dotyczy kosztów utrzymania – do czasu uzyskania pełnoletniościdzieci zamieszkałych, przed umieszczeniem w rodzinach zastępczych, na terenie
Powiatu
Zduńskowolskiego.
Powyższe
wynika
z
zapisów
ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn.
zm.).

Wydatki realizowane są w formie dotacji na rzecz powiatów, w których znajdują się
obecnie dzieci.
Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny i stąd zostało przedstawione w okresie, który
obejmuje wieloletnia prognoza finansowa tj. do roku 2025.
Na podstawie Uchwały Nr XXXV/5/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30.01.2014r. nastąpiło zmniejszenie limitu wydatków w roku 2013
w ww. zakresie o kwotę 23 268 zł.
Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/13/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 28.02.2014r. nastąpiło zwiększenie limitu wydatków w roku 2014
w ww. zakresie o kwotę 2 167 zł.
3) Prowadzenie nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu
Państwa przypisanych Staroście w ustawie o lasach
Przedsięwzięcie dotyczy prowadzenia spraw wynikających z ustawy z dnia
28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)
w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności
Skarbu Państwa.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2000-2015.
4) Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na
terenie innych powiatów
Przedsięwzięcie dotyczy kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych. Powyższe wynika z zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), w myśl którego
w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na
terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
dziecka przed skierowaniem do placówki ponosi wydatki na jego utrzymanie.
Wydatki realizowane są w formie dotacji na rzecz powiatów, w których znajdują się
obecnie dzieci.
Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny i stąd zostało przedstawione w okresie, który
obejmuje wieloletnia prognoza finansowa tj. do roku 2025.
Na podstawie Uchwały Nr XXXV/5/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30.01.2014r. nastąpiło zmniejszenie limitu wydatków w roku 2013
w ww. zakresie o kwotę 6 985 zł.
Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/13/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 28.02.2014r. nastąpiło zmniejszenie limitu wydatków w roku 2014
w ww. zakresie o kwotę 11 149 zł.

5) Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu
dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwa
i gminy
Przedsięwzięcie dotyczy rozliczenia czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół
łowieckich pomiędzy gminy i nadleśnictwa wraz z kosztami ochrony lasu przed
zwierzyną, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.).
Zadanie powyższe jest zadaniem wykonywanym przez starostę na podstawie art. 29
ww. ustawy.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2007-2017.
6) Świadczenie na rzecz Abonenta usługi IP VPN umożliwiającej połączenie
Wydziału Komunikacji i Transportu w Zduńskiej Woli z filią zamiejscową
w Szadku (Intranet) i transfer danych pomiędzy nimi.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012- 2015.
Przedsięwzięcie dotyczy podpisania przez Starostwo Powiatowe 3 umów w ww.
zakresie z Telekomunikacją Polską S.A.
Łączne nakłady – 85 745 zł, z tego w roku 2012 – 25 882 zł, w roku 2013 –
28 582 zł, w roku 2014- 28 582 zł, w roku 2015- 2 699 zł.
7) Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu
Zduńskowolskiego. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2015.
Łączne nakłady – 67 204 zł, z tego w roku 2014 – 47 204 zł, w roku 2015 –
20 000 zł.
Na podstawie Uchwały Nr XXXV/5/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30.01.2014r. nastąpiło wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć.
Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/22/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 28.03.2014r. nastąpiła zmiana montażu finansowego
ww. przedsięwzięcia.
8) „Korepetycje dla wychowanków Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego
w Wojsławicach”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014 – 2015.
Powyższe przedsięwzięcie wynika z możliwości uzyskania środków od firmy IPSEN
Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na korepetycje.
Podpisanie umowy i zaciągnięcie zobowiązania związane z jego realizacją nastąpi
w roku 2014 i trwać będzie do stycznia 2015 r. Wartość umowy to kwota 20 000 zł.
Na podstawie Uchwały Nr XLIV/65/14
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 26.09.2014 r. nastąpiło wprowadzenie zadania do niniejszego wykazu
przedsięwzięć.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami art. 231 ustawy o finansach publicznych zmiana kwot
wydatków na realizację przedsięwzięć następuje w wyniku podjęcia uchwały Rady
Powiatu przyjmującej do realizacji nowe przedsięwzięcie, zmieniającej zakres
wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.
W obrębie przedsięwzięć majątkowych przedmiotem niniejszej uchwały jest
zmiana montażu finansowego zadania pn.: „Termomodernizacja Schroniska
Młodzieżowego

i

budynku

administracyjno-

socjalnego

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”

Powiatowego
polegająca na

zwiększeniu o kwotę 42 000 zł limitu roku 2015 z przeznaczeniem na pokrycie
nieplanowanych wydatków dotyczących wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej
w budynku Schroniska Młodzieżowego objętego zakresem rzeczowym ww. zadania.
Jako uzasadnienie powyższego wskazać należy, iż aktualny stan instalacji nie
pozwala na jej dalsze użytkowanie z uwagi na zagrożenie pożarowe.
Ponadto w obrębie przedsięwzięć majątkowych dokonuje się zmniejszenia o kwotę
147 260 zł limitu roku 2014 w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sieradzkiej
i Placu Wolności w Zduńskiej Woli, wraz z przebudową istniejących sygnalizacji
świetlnych na ul. Łaskiej, oraz ich połączeniem na skrzyżowaniach ulic ŁaskiejDąbrowskiego- Al. Kościuszki i Łaskiej- Plac Wolności- Kościelnej” w ślad
za ostatecznym rozliczeniem ww. zadania w oparciu o jego faktyczne wykonanie.
W związku ze zmianą harmonogramu realizacji

projektu pn.: „Kompleksowa

termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” dokonuje się
zmniejszenia wartości projektu w roku 2014 w części dotyczącej dofinansowania ze
środków

Mechanizmu

Finansowego

EOG

oraz

Norweskiego

Mechanizmu

Finansowego o kwotę ogółem 305 641 zł i zwiększenia o tę samą kwotę limitu roku
2015.
Ponadto mając na uwadze zatwierdzenie ww. projektu do dofinansowania ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi w formie dotacji i pożyczki dokonuje się wyodrębnienia w jego montażu
finansowym ww. środków.
Nadmienić należy, iż zmiany ww. nie powodują w konsekwencji zmiany wartości
ogółem projektu i nie budzą zastrzeżeń pod kątem jego prawidłowej realizacji.

W związku za zmniejszeniem, na skutek rozstrzygnięć poprzetargowych, rozmiarów
finansowych robót budowlanych w ramach zadania pn.:

„Przebudowa części

pomieszczeń na potrzeby nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zduńskiej Woli wraz z dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych” dokonuje
się aktualizacji jego montażu finansowego poprzez zmniejszenie o kwotę 6 323 zł
dofinansowania

ze

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych i jednocześnie zwiększenia o tę samą kwotę limitu środków
własnych.
Środki własne w ww. kwocie przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zakupu
pierwszego wyposażenia do nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.
Mając na uwadze rozstrzygnięcia przetargowe na wykonawstwo w ramach
przedsięwzięcia

majątkowego

pn.:

„e-

Szpital-

kompleksowa

informatyzacja

Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” koniecznym jest zwiększenie
limitu wydatków roku 2015 o kwotę 20 297 zł (wydatki niekwalifikowane).
Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 15 000 zł limitu roku 2015 w ramach
ww. zadania z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących zatrudnienia
inspektora nadzoru (wydatki niekwalifikowane).

