Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Zduńskowolskiego
na lata 2017-2035
w I półroczu 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została UCHWAŁĄ NR XXV/86/16
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata
2017–2035 na podstawie art. 226 – 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.).
Zgodnie z ww. zapisami uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Zduńskowolskiego obejmowała n/w elementy:
1) Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognoza kwoty długu na lata 20172035,
2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2035.
Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w I półroczu 2017 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich
wynika z zapisów art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.).
Zakres niniejszej informacji określony został przez Radę Powiatu UCHWAŁĄ
NR LI/66/10 z dnia 1 lipca 2010 roku.
Dla zobrazowania niniejszej informacji w załączeniu przedstawiamy tabele
stanowiące:
1) Załączniki
do
UCHWAŁY
NR
XXV/86/16
RADY
POWIATU
ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2016 roku określające Wieloletnią
Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017–2035 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2035 oraz wykaz
przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2035,
2) Załącznik
do
UCHWAŁY
Nr
V/147/17
ZARZĄDU
POWIATU
ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2017 roku stanowiący
zaktualizowany Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XXV/86/16 RADY
POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2016 roku,
3) ZAŁĄCZNIK
do
UCHWAŁY
NR
XXX/43/17
RADY
POWIATU
ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2017 roku stanowiący
zaktualizowany ZAŁĄCZNIK NR 2 do UCHWAŁY NR XXV/86/16 RADY
POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2016 roku.

W okresie I półrocza 2017 roku przyjęte UCHWAŁĄ NR XXV/86/16 RADY POWIATU
ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2016 roku wielkości ulegały zmianie
(ostateczna aktualizacja danych – 30.06.2017r.) w następującym zakresie:
1) aktualizacji dochodów, wydatków i przychodów w roku 2017 – w ślad za zmianami
wprowadzanymi przez organy Powiatu (Radę i Zarząd) w przedmiotowym zakresie,
z tego:
- dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 9 876 063 zł,
- wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 10 639 132 zł.
Powyższe związane jest głównie z urealnieniem montażu finansowego projektów
współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ślad za oszczędnościami powstałymi
w wyniku rozstrzygnięć przetargowych oraz zmianami w harmonogramie rzeczowofinansowym ich realizacji, co skutkowało również zmniejszeniem poziomu
planowanego do uzyskania w ww. zakresie dofinansowania, tj. m.in.:
* projekt pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”- zmniejszenie limitu roku 2017 o kwotę
1 163 293 zł, w tym o kwotę 360 087 zł w ramach wkładu własnego,
* „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu
Zduńskowolskiego - Etap II”- zmniejszenie limitu roku 2017 o kwotę 350 571 zł,
w tym o kwotę 74 975 zł w ramach wkładu własnego,
* „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą
ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” zmniejszenie limitu roku 2017 o kwotę 16 485 889 zł, w tym o kwotę 1 387 105 zł
w ramach wkładu własnego,
* „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”- zmniejszenie limitu roku 2017 o kwotę 705 832 zł (wkład
własny),
oraz zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 338 685 zł,

- przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 763 069 zł w wyniku włączenia do budżetu
powiatu wolnych środków z roku 2016 (868 988 zł) oraz zmniejszenia o kwotę
1 632 057 zł wielkości planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
W wyniku wyżej określonych zmian wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870
z późn. zm.) na dzień 30.06.2017 r. ukształtował się następująco:

Relacja spłat rat
kredytów
i pożyczek
oraz wykupu
papierów
wartościowych do
dochodów ogółem
Ustalony wg pierwotnej
Uchwały w sprawie WPF
Plan na dzień 30.06.2017 r.

Średnia arytmetyczna dla
ostatnich 3 lat relacji
dochodów bieżących
powiększonych o dochody
ze sprzedaży majątku oraz
pomniejszonych o wydatki
bieżące do dochodów
ogółem
3,33
6,36
3,71

5,59

Wskaźnik ten opiera się na relacji, z której wynika, że raty kredytów i pożyczek oraz
wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami przypadające do spłaty w roku
budżetowym muszą być mniejsze lub równe nadwyżce operacyjnej (skorygowanej
o dochody z majątku) liczonej jako średnia z trzech lat (skorygowane również do
wielkości dochodów budżetu ogółem).
Powyższe relacje wynikające z przedstawionej prognozy WPF są dla naszego
powiatu spełnione.

Zestawienie wyniku budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach
publicznych:
Wg Uchwały
pierwotnej w sprawie
WPF

1
2
3
4

Dochody bieżące
Wydatki bieżące
Wynik 1-2
Deficyt/nadwyżka

72 107 311
67 124 967
4 982 344
-4 717 190

Na dzień 30.06.2017 r.

75 687 460
71 606 886
4 080 574
-3 954 121

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich stanowiących
element Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017–2035
Zgodnie z zapisami art. 226 ust. 3 i 4 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:
1) 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),
2) umowami o partnerstwie publiczno- prywatnym.
Dla każdego z przedsięwzięć zgodnie z ww. uregulowaniami prawnymi określono:
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.
W przedmiotowym załączniku znalazły się zadania inwestycyjne i bieżące.
Przyjęty UCHWAŁĄ NR XXV/86/16 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2016 roku wykaz przedsięwzięć obejmował 21 przedsięwzięć
bieżących oraz 19 przedsięwzięć majątkowych.

Ostatecznie ilość przedsięwzięć bieżących w I półroczu wzrosła do 25, natomiast
w
zakresie
przedsięwzięć
majątkowych
zwiększyła
się
do
26.
Wg wartości ogółem zmniejszyła się z kwoty 97 336 840 zł do kwoty 88 100 129 zł,
tj. spadek o kwotę 9 236 711 zł, w tym przedsięwzięć majątkowych z kwoty
80 802 368 zł do kwoty 66 466 516 zł, tj. spadek o kwotę 14 335 852 zł.
W I półroczu 2017 r. przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski”, wartość ogółem100 000 zł w latach 2017- 2018, z tego: 2017- 0 zł, 2018- 100 000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E od miejscowości Piaski do miejscowości
Strońsko”, wartość ogółem- 100 000 zł w latach 2017- 2018, z tego: 2017- 0 zł, 2018100 000 zł,
- „e- Powiat Zduńskowolski”, wartość ogółem- 1 153 693 zł w latach 2016-2020,
z tego: 2016- 28 893 zł, 2017- 0 zł, 2018- 472 340 zł, 2019- 267 520 zł, 2020384 940 zł,
- „Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk
do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”, wartość ogółem- 1 312 440 zł
w latach 2016-2019, z tego: 2016- 24 600 zł, 2017- 0 zł, 2018- 1 032 234 zł, 2019255 606 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4916E na odcinku Strońsko- Pstrokonie
w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty- etap realizowany przez Gminę
Zapolice”, wartość ogółem- 330 015 zł w latach 2017-2020, z tego: 2017- 0 zł, 20180 zł, 2019-0 zł, 2020-330 015 zł,
- „Utworzenie Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby Nowotworowej”, wartość
ogółem- 180 003 zł w latach 2016-2017, z tego: 2016- 7 503 zł, 2017- 172 500 zł,
- „Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy
Społecznej w Przatówku”, wartość ogółem- 148 200 zł w latach 2017-2018, z tego:
2017- 97 700 zł, 2018- 50 500 zł,
- „Budowa pomnika upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3-go Maja”, wartość
ogółem- 50 000 zł w latach 2017-2018, z tego: 2017- 20 000 zł, 2018- 30 000 zł,
- „Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz
indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością”, wartość ogółem873 368 zł w latach 2017-2018, z tego: 2017- 657 116 zł, 2018- 216 252 zł,
- „Wirtualna nauka- rzeczywiste umiejętności”, wartość ogółem- 424 378 zł
w latach 2017-2018, z tego: 2017- 253 765 zł, 2018- 170 613 zł,

- „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na
potrzeby rynku pracy”, wartość ogółem- 1 841 053 zł w latach 2017-2019,
z tego: 2017- 595 533 zł, 2018- 722 208 zł, 2019- 523 312 zł,
- „Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych ”,
wartość ogółem- 474 741 zł w latach 2017-2019, z tego: 2017- 226 423 zł, 201852 848 zł, 2019- 195 470 zł.
Przebieg i realizacja poszczególnych przedsięwzięć ujętych w WPF wg stanu na
dzień 30.06.2017 r. przedstawia się w sposób następujący.

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

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
22 339 563
31 085
0

4

Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

189 210

5
6

394 567
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
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 zaciągniętych
w I półroczu 2017 r.
zobowiązań dotyczy
wykonania dokumentacji
projektowej dla budowy drogi
powiatowej stanowiącej
łącznik z węzłem drogi
ekspresowej S8- Zduńska
Wola Wschód.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji TAK
gwarantuje jego planowe wykonanie

7

2. „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej
Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II”. Przedsięwzięcie obejmuje lata
2015- 2017.
Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Lp.
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku

Kwota/zakres rzeczowy
947 128
90 353
145 176,84
256 026,84
600 748,16
W ramach projektu

jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

planowane jest wykonanie
prac termomodernizacyjnych
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,
a jego zakres rzeczowy
zakłada ocieplenie ścian
zewnętrznych i stropodachu,
wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, wymianę
wewnętrznej instalacji
grzewczej oraz modernizację
instalacji elektrycznej.
Okres realizacji projektu
rozpoczął się z dniem
01.03.2016 r., a planowany
termin jego zakończenia to
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 I półroczu 2017 r.
poniesione zostały nakłady
finansowe na roboty
budowlane w zakresie
ocieplenia stropodachu oraz
modernizacji istniejącej
instalacji elektrycznej
w 3 budynkach objętych

zakresem rzeczowym
przedmiotowego projektu
Czy dotychczasowy przebieg realizacji TAK
gwarantuje jego planowe wykonanie

7

3. „Kreatywni dziś – kreatywni jutro”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016 –
2017.
Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Lp.
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
56 150
18 737
28 040,87
28 040,87
9 372,13
Projekt skierowany jest do
14 uczniów z klasy o profilu
organizacja reklamy oraz do
5 nauczycieli Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1.
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 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 I półroczu 2017 roku
zakupu pakietu ADOBE
Creative Suite 6 Design &
Web Premium EDU PL na
wyposażenie pracowni
multimedialnej.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji TAK
gwarantuje jego planowe wykonanie

7

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
4
5
6

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
528 139
0
0
0
528 139
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.
Planowane wydatki w części
majątkowej projektu dotyczą
zakupu niezbędnego
wyposażenia na potrzeby
realizacji projektu
tj. m.in. zakupu baz danych
i oprogramowania, sprzętu
nagłaśniającego, oświetlenia
i hali namiotowej, a ich
realizacja nastąpi
w II półroczu br.
7

Czy dotychczasowy przebieg realizacji TAK
gwarantuje jego planowe wykonanie

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
5
6

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
14 331 508
0
5 000
5 000
50 342
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 I półroczu 2017 r.
poniesione zostały nakłady
finansowe na opracowanie
znaku graficznego (logo)
projektu.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji TAK
gwarantuje jego planowe wykonanie
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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
5
6

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
6 084 783
71 648
0
0
2 650
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.
Zakres rzeczowy
zaplanowany w ramach
ww. zadania w roku 2017
zrealizowany zostanie
w II półroczu br.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji TAK
gwarantuje jego planowe wykonanie
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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
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do

Kwota/zakres rzeczowy
5 876 656
90 159
0
0

5
6

7

30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do 4 920
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku Zakres rzeczowy projektu
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.
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.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji Realizacja projektu w części
gwarantuje jego planowe wykonanie
dofinansowywanej ze

środków UE rozpoczęła się z
dniem 28.07.2017 r.
Ad. B. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe
1. „Objęcie
udziałów
Zduńskowolskiego
Szpitala
Spółka z o.o.”.Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2017.
Lp.
1
2
3
4
5
6

7

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Czy dotychczasowy przebieg realizacji
gwarantuje jego planowe wykonanie

Powiatowego

Kwota/zakres rzeczowy
1 321 870
1 000 000
0
0
321 870
Przedsięwzięcie dotyczy
objęcia udziałów
Zduńskowolskiego Szpitala
Powiatowego Sp. z o.o.
z uwagi na konieczność
wzmocnienia sytuacji
ekonomiczno- finansowej
Szpitala.
TAK

2. „Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu
Pomocy Społecznej w Przatówku”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 20172018.
Lp.
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
148 200
0
0
0
97 700
Przedsięwzięcie dotyczy
montażu w budynku Domu
Pomocy Społecznej

7

w Przatówku systemu
sygnalizacji pożaru
obejmującego urządzenia
sygnalizacyjno- alarmowe,
służące do samoczynnego
wykrywania i przekazywania
informacji o pożarze oraz
urządzenia odbiorcze
alarmów pożarowych
i sygnałów uszkodzeniowych.
W II półroczu 2017 r., przy
udziale dofinansowania ze
środków dotacji z budżetu
państwa, zrealizowany
zostanie etap I
ww. inwestycji, który
obejmuje montaż instalacji
nowego zasilania, montaż
centrali oraz dwóch pętli
dozorowych obejmujących
swoim działaniem pokoje
mieszkańców na I piętrze
budynku (oddział damski
i środowisko), a także prace
przyłączeniowe systemów
oddymiania wszystkich klatek
schodowych i sterowania
windy.
Natomiast pozostały zakres
rzeczowy tj. przyłączenie
kolejnych dwóch pętli
dozorowych
w pomieszczeniach na
parterze (oddział męski
i administracja) planowany
jest do realizacji w roku 2018.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji TAK
gwarantuje jego planowe wykonanie

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2018.
Lp.
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
100 000
0
0
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
planowane jest w roku 2017.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji TAK
gwarantuje jego planowe wykonanie
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4. „Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną

i wyposażeniem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018.
Lp.
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
331 828
212 381
86 047,46
86 047,46
0
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 2016 r. poz. 1638
z późn.zm.)
Czy dotychczasowy przebieg realizacji TAK
gwarantuje jego planowe wykonanie
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5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E od miejscowości Piaski do

miejscowości Strońsko”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2018.
Lp.
1
2
3
4
5
6

7

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
100 000
0
0
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
planowane jest w roku 2017.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji TAK
gwarantuje jego planowe wykonanie

6. „Budowa pomnika upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3-go Maja”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017-2018.
Lp.
1
2
3
4
5
6

7

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
50 000
0
0
0
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.
Planowane do poniesienia
w II półroczu br. nakłady
finansowe dotyczą
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.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji TAK
gwarantuje jego planowe wykonanie

7. „Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od

ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej”.Przedsięwzięcie obejmuje lata 20152017.
Lp.
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
2 402 824
53 259
0
0
2 349 565

Zadanie realizowane 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
dotyczy wykonania
dokumentacji technicznej.
Roboty budowlane objęte
zakresem rzeczowym
ww. inwestycji zrealizowane
zostaną w II półroczu br.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji TAK
gwarantuje jego planowe wykonanie
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8. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta
w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata
2013- 2017.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do

Kwota/zakres rzeczowy
1 244 079
554 079
15 990
15 990

5
6

30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do 674 010
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku Limit wydatków poniesionych
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.
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
Wiejska- Kacza- 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.
Poniesione
w I półroczu 2017r. nakłady
finansowe dotyczą
opracowania dokumentacji
projektowej.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji TAK
gwarantuje jego planowe wykonanie
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9. „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 obejmuje lata 20162017.
Lp.
1

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania

Kwota/zakres rzeczowy
1 082 995

2
3
4

Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

178 822
19 972,05
19 972,05

5
6

884 200,95
Przedsięwzięcie realizowane
jest przy współudziale
dofinansowania ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach
Programu Modernizacji
Infrastruktury Sportowej
(edycja 2016).
Zakres rzeczowy projektu
obejmuje 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
i nasadzeniami
kompensacyjnymi.
W I półroczu 2017 r.
zrealizowane zostały wydatki
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Czy dotychczasowy przebieg realizacji
gwarantuje jego planowe wykonanie

dotyczące wycinki i nasadzeń
kompensacyjnych na terenie
objętym inwestycją.
TAK

10. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa –
ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza”. Przedsięwzięcie obejmuje
lata 2016- 2017.
Lp.
1

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania

Kwota/zakres rzeczowy
316 000

2
3
4

Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

0
0
0

5
6

7

Czy dotychczasowy przebieg realizacji
gwarantuje jego planowe wykonanie

316 000
W ramach przedsięwzięcia,
przy współudziale pomocy
finansowej Miasta Zduńska
Wola, planowana jest
przebudowa ciągu dróg
powiatowych objętych jego
zakresem rzeczowym
poprzez wzmocnienie
podbudowy, ułożenie nowej
nawierzchni bitumicznej,
budowę ciągu pieszorowerowego oraz
zapewnienie skutecznego
odwodnienia korpusu drogi.
Planowany do poniesienia
w roku 2017 limit wydatków
dotyczący opracowania
dokumentacji projektowej
zrealizowany zostanie
w II półroczu br.
TAK

11. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na
odcinku Strońsko- Zapolice”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2017.
Lp.
1

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania

Kwota/zakres rzeczowy
4 410 000

2
3
4

Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit zobowiązań planowanych do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

50 000
0
0

5
6

4 360 000
Zadanie dofinansowywane ze
środków Samorządu
Województwa Łódzkiego
pochodzących z tytułu
wyłączania z produkcji
gruntów rolnych
przeznaczonych na drogi
dojazdowe do gruntów
rolnych (660 590 zł).
W ramach ww. zadania
planowane jest również
uzyskanie pomocy
finansowej od Gminy
Zapolice w wysokości
500 000 zł.
Zakres rzeczowy
przedsięwzięcia obejmuje
przebudowę przedmiotowego
odcinka drogi powiatowej
w zakresie poszerzenia
jezdni, wykonania 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

7

Czy dotychczasowy przebieg realizacji
gwarantuje jego planowe wykonanie

poprzecznych, oczyszczenie
rowów przydrożnych oraz
budowę zatok postojowych
dla samochodów osobowych
i pojazdów komunikacji
zbiorowej.
Limit wydatków poniesionych
dotyczy wykonania
dokumentacji technicznej
w 2015 r.
Realizacja robót
budowlanych objętych
zakresem rzeczowym
inwestycji nastąpi
w II półroczu br.
TAK

12. „Utworzenie Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby
Nowotworowej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016-2017.
Lp.
1

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania

Kwota/zakres rzeczowy
180 003

2
3
4

Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

7 503
0
0

5
6

172 500
Przedsięwzięcie dotyczy
utworzenia 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

7

Czy dotychczasowy przebieg realizacji

będzie Powiat
Zduńskowolski, natomiast
nowopowstały obiekt
przekazany zostanie na
podstawie umowy użyczenia
do użytkowania Szpitalowi.
W ramach przedsięwzięcia
planowane jest
przeprowadzenie prac
modernizacyjnych w zespole
pomieszczeń znajdujących
się w ww. budynku celem
adaptacji ich na potrzeby
nowopowstałego obiektu.
Planowany zakres rzeczowy
ww. inwestycji obejmuje
w szczególności
m.in. rozebranie części
ścianek działowych
i postawienie nowych w celu
wydzielenia potrzebnych
powierzchni dla nowej funkcji,
wymianę okładzin ściennych
i posadzkowych, wymianę
drzwi wewnętrznych
i zewnętrznych, wymianę
instalacji elektrycznej,
wodno- kanalizacyjnej i CO,
wymianę i docieplenie
pokrycia dachowego,
docieplenie ścian
zewnętrznych i pomiędzy
budynkami, a także budowę
podjazdu dla osób
niepełnosprawnych oraz
roboty wykończeniowe.
Limit wydatków poniesionych
dotyczy nakładów
poniesionych w 2016 roku na
opracowanie dokumentacji
projektowej.
TAK

gwarantuje jego planowe wykonanie
13. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku ChoszczewoKrokocice- Lichawa”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2017.
Lp.
1

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania

Kwota/zakres rzeczowy
53 642

2
3
4

Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

46 740
0
0

5
6

7

Czy dotychczasowy przebieg realizacji
gwarantuje jego planowe wykonanie

6 902
Planowany zakres rzeczowy
przedsięwzięcia obejmuje
przebudowę przedmiotowego
odcinka drogi powiatowej
w zakresie poszerzenia
jezdni, wykonania nowej
warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego, wykonanie
nowej podbudowy,
wybudowanie ciągu pieszego
w Choszczewie
i Krokocicach, wykonanie
wjazdów do nieruchomości,
wymianę oznakowania
poziomego i pionowego,
remont przepustów
poprzecznych oraz
oczyszczenie rowów
przydrożnych.
W 2015 r. poniesione zostały
wydatki na wykonanie
dokumentacji technicznej.
W ramach przedsięwzięcia
w roku 2017 planowane jest
wykonanie aktualizacji
dokumentacji projektowej.
TAK

14. „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 obejmuje lata 2016- 2017.
Lp.
1

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania

Kwota/zakres rzeczowy
150 000

2
3

Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.

0
0

4

Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

0

5
6

7

Czy dotychczasowy przebieg realizacji
gwarantuje jego planowe wykonanie

150 000
W ramach zadania
planowane jest udzielenie
Gminie Zapolice
w II półroczu 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.
TAK

15. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4916E na odcinku StrońskoPstrokonie w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty- etap
realizowany przez Gminę Zapolice”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 20172020.
Lp.
1

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania

Kwota/zakres rzeczowy
330 015

2
3
4

Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

0
0
0

5
6

0
Przedsięwzięcie związane
jest z planowanym
aplikowaniem przez Gminę
Zapolice o dofinansowanie ze
środków Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego
(Oś Priorytetowa VI
Rewitalizacja i potencjał
endogeniczny regionu,
Działanie VI.2 Rozwój
gospodarki turystycznej)
na realizację w latach 20182020 zadania pn.: „Aktywna
Dolina Rzeki Warty- etap
realizowany przez Gminę
Zapolice”, którego planowany
zakres rzeczowy obejmuje
wykonanie ciągu pieszorowerowego na
ul. Spacerowej w Zapolicach
do granic miejscowości
oraz w miejscowości
Pstrokonie od drogi
powiatowej do OSP,
modernizację dwóch dróg
szutrowych o łącznej długości
650 m i szerokości 4 m,
wykonanie miejsc
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Czy dotychczasowy przebieg realizacji

odpoczynku turystycznego
w miejscowościach Beleń,
Pstrokonie Jeziorko,
Świerzyny, Zapolice,
modernizację strefy
rekreacyjnej Zapolice- szkoła
oraz budynku Regionalnego
Inkubatora KulturalnoTurystycznego
w miejscowości Strońsko.
Powiat Zduńskowolski,
pełniąc funkcję partnera,
będzie realizatorem w roku
2020 podprojektu
dotyczącego przebudowy
drogi powiatowej nr 4916E na
odcinku Strońsko-Pstrokonie
głównie w zakresie budowy
ciągu pieszo- rowerowego,
wykonania odwodnienia,
warstwy wyrównawczej,
zmiany profilu drogi na
jednostronny, a także
opracowania dokumentacji
projektowej, realizacji robót
przygotowawczych oraz
poniesienia kosztów nadzoru
inwestorskiego i promocji
projektu.
Szacunkowa wartość ogółem
ww. podprojektu to kwota
1 068 204 zł, z czego kwota
738 189 zł stanowi
planowane dofinansowanie
ze środków UE.
Okres realizacji zadania
datuje się od roku 2017
z uwagi na fakt, iż umowa
w sprawie ustanowienia
partnerstwa podpisana
zostanie w roku 2017.
Realizacja uzależniona jest

gwarantuje jego planowe wykonanie

od pozytywnego rozpatrzenia
wniosku Gminy Zapolice
o dofinansowanie
ww. zadania ze środków UE.

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

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania

Kwota/zakres rzeczowy
180 000

2
3
4

Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

0
0
0

5
6

7

Czy dotychczasowy przebieg realizacji
gwarantuje jego planowe wykonanie

180 000
W ramach zadania
planowane jest udzielenie
Gminie Zduńska Wola
w II półroczu 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.
TAK

17. „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
1 312 440

2
3
4

Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

24 600
0
0

5
6

0
Zadanie jest przedmiotem
wniosku o dofinansowania ze
środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki w ramach
Programu Rozwoju
Infrastruktury
Lekkoatletycznej („Orliki
lekkoatletyczne).
Planowany zakres rzeczowy
inwestycji obejmuje
przebudowę bieżni okrężnej
400 m i bieżni prostej 100 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
zjazdu publicznego
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Czy dotychczasowy przebieg realizacji
gwarantuje jego planowe wykonanie

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.
Realizacja zadania
uzależniona jest od
pozytywnego rozpatrzenia
wniosku o jego
dofinansowanie.

18. „e- Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2020.
Lp.
1

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania

Kwota/zakres rzeczowy
1 153 693

2
3
4

Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

28 893
0
0

5
6

7

Czy dotychczasowy przebieg realizacji

0
Przedsięwzięcie jest
przedmiotem wniosku
o dofinansowanie ze środków
UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na
lata 2014 – 2020 (Oś
priorytetowa VII:
Infrastruktura dla usług
społecznych, Działanie VII.1:
Technologie informacyjno –
komunikacyjne).
Planowany zakres rzeczowy
projektu obejmuje
m.in. przeprowadzenie
modernizacji infrastruktury
informatycznej Starostwa
Powiatowego, zakup usług
i sprzętu w ramach
informatyzacji urzędu celem
umożliwienia i ułatwienia
zdalnego dostępu do usług
oferowanych przez Starostwo
petentom.
Limit wydatków poniesionych
dotyczy nakładów
poniesionych w 2016 r.
(wydatki niewygasające
z upływem roku 2016) na
wykonanie dokumentacji
projektowej i aplikacyjnej.
Zakres rzeczowy

gwarantuje jego planowe wykonanie

przedsięwzięcia
zrealizowany zostanie
w przypadku uzyskania
planowanego
dofinansowania.

19. „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Piwnej, Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej
Woli na skrzyżowanie typu rondo". Przedsięwzięcie obejmuje lata 20142017.
Lp.
1

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania

Kwota/zakres rzeczowy
1 435 000

2
3
4

Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

35 000
0
0

5
6

7

Czy dotychczasowy przebieg realizacji
gwarantuje jego planowe wykonanie

1 400 000
Zakres rzeczowy
przedsięwzięcia obejmuje
budowę ronda wraz
z wykonaniem chodników,
ścieżek rowerowych oraz
przejść dla pieszych.
Realizacja zadania przy
współudziale środków
pomocy finansowej Miasta
Zduńska Wola w wysokości
700 000 zł nastąpi
w II półroczu br.
TAK

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
2016-2017.
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
5
6

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
572 483
466 846
105 635,88
105 635,88
0
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 I półroczu 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.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji Okres realizacji projektu
gwarantuje jego planowe wykonanie
zakończył się w dniu
28.02.2017 r.
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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
5
6

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
202 972
63 185
27 524,99
29 576,26
39 667,74
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
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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.
Limit wydatków poniesionych
w 2016r. i w I półroczu 2017r.
w części bieżącej projektu
dotyczy kosztów zarządzania.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji TAK
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
5
6

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
582 819
13 711
214 022,43
214 022,43
228 821,57
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.
W ramach projektu pokryte

zostaną koszty
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 I półroczu 2017 r.wydatki
dotyczyły głównie kosztów
pobytu, transportu,
organizacji kursu językowego
i wypłaty kieszonkowego dla
uczestników pierwszego
turnusu.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji TAK
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 w całości ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Lp.
1
2

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich

Kwota/zakres rzeczowy
424 378
0

3
4
5
6

Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

177 189,36
185 127,79
68 637,21
Projekt skierowany do
16 uczniów klasy o profilu
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.
Wydatki bezpośrednie
poniesione
w I półroczu 2017r. 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).
Czy dotychczasowy przebieg realizacji TAK
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
5

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
149 891
110 289
39 601,18
39 601,18
0

6

7

Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Projekt stanowił kontynuację
projektu pn.: „Od Montessori
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
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.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji Realizacja projektu
gwarantuje jego planowe wykonanie
zakończyła się
z dniem 31.05.2017 r.
6. „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika”. Przedsięwzięcie
obejmuje lata 2016 – 2017.
Projekt realizowany 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
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do

Kwota/zakres rzeczowy
326 137
152 106
23 145,64
23 145,64

5
6

30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do 150 885,36
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku Projekt skierowany jest do 20
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.
uczniów branży mechaniczno
– samochodowej oraz
6 nauczycieli Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1.
Celem głównym projektu jest
dostosowanie kierunków
kształcenia i szkolenia
zawodowego do
regionalnego rynku pracy we
współpracy
z otoczeniem społeczno –
gospodarczym.
Projekt zakłada 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
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w tematyce nowoczesnych
technik obsługi
i naprawy pojazdów
samochodowych dla
10 uczniów technikum
samochodowego.
Wykonane
w I półroczu 2017r. wydatki
w ramach kosztów
bezpośrednich projektu
dotyczyły wynagrodzeń
nauczycieli realizujących
kursy zawodowe dla uczniów,
zakupu materiałów
niezbędnych do
przeprowadzenia zajęć,
kosztów organizacji wyjazdu
studyjnego dla uczniów,
a także udziału nauczycieli
w kursach zawodowych.
Natomiast zrealizowane
koszty pośrednie obejmują
wynagrodzenia osób
obsługujących projekt
(koordynator, asystent
koordynatora, obsługa
administracyjna), koszty
zakupu energii elektrycznej
i cieplnej oraz koszty usług
pocztowych
i telekomunikacyjnych.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji TAK
gwarantuje jego planowe wykonanie
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

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania

Kwota/zakres rzeczowy
114 005

2
3
4
5
6

Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

0
85 302,47
85 302,47
28 702,53
Zakres rzeczowy projektu
dotyczy podniesienia
kompetencji zawodowych
8 nauczycieli Zespołu Szkół
Elektronicznych w Zduńskiej
Woli poprzez udział
w kursach językowych
w Portugalii i Anglii celem
przygotowania ich do
realizacji wybranych zajęć
z przedmiotów zawodowych
w języku angielskim.
Planowane do poniesienia
w ramach projektu wydatki
dotyczą pokrycia kosztów
podróży, wsparcia
indywidualnego
i organizacyjnego oraz
udziału w kursie.
Okres realizacji projektu
datuje się od 15.11.2016r.
do 14.01.2018r., natomiast
całość środków
w wysokości 114 005 zł
wydatkowana będzie w roku
2017.
W roku 2018 planowane jest
jedynie finansowe rozliczenie
projektu.
Projekt zakłada 10 mobilności
(2 mobilności w Portugalii,
8 mobilności w Wielkiej
Brytanii).
W okresie od stycznia do
czerwca br. poniesione
zostały wydatki związane

7

z organizacją wyjazdu do
Portugalii tj. pokryto koszty
podróży, zakwaterowania
i szkolenia nauczycieli,
a także pokryte zostały koszty
zakupu materiałów
niezbędnych do promocji
projektu.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji TAK
gwarantuje jego planowe wykonanie
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
5
6

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
873 368
0
358 741,78
358 741,78
298 374,22
Projekt skierowany do 86
uczniów szkoły 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 I półroczu 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
diagnozyi terapii PEP-R
(metoda oceny rozwoju
dziecka), zakupu pomocy
dydaktycznych do terapii
EEG Biofeedback
(ulepszanie funkcji mózgu)
i do ergoterapii (terapia przez
pracę).
Zakupiono pomoce
dydaktyczne stanowiące
wkład własny pieniężny
(zestaw ćwiczeń
multimedialnych,
wielkoformatowe,
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Czy dotychczasowy przebieg realizacji
gwarantuje jego planowe wykonanie

interaktywne urządzenie do
projekcji).
W ramach kosztów
pośrednich wypłacono
wynagrodzenia dla personelu
obsługującego projekt
tj. kierownika, koordynatora,
asystenta koordynatora,
księgowej i kadrowej,
zakupiono materiały
papiernicze do obsługi
projektu oraz opłacono
koszty zużycia energii
elektrycznej.
TAK

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
5
6

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
1 841 053
0
0
0
595 533
Projekt skierowany 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
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Czy dotychczasowy przebieg realizacji
gwarantuje jego planowe wykonanie

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.
Okres realizacji projektu
rozpocznie się z dniem
01.10.2017 r.

10. „Kreatywni dziś – kreatywni jutro”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016
– 2017. Projekt realizowany 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
5
6

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
406 983
221 138
18 816,90
19 027,50
166 817,50
Projekt skierowany do
14 uczniów z klasy o profilu
organizacja reklamy oraz do
5 nauczycieli Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1.
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 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 I półroczu 2017 r.
zrealizowane zostały wydatki
dotyczące pokrycia kosztów
udziału nauczycieli
kształcenia zawodowego
w zajęciach podnoszących
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Czy dotychczasowy przebieg realizacji
gwarantuje jego planowe wykonanie

ich kompetencje, organizacji
kursu z zakresu grafiki
i języka obcego zawodowego
dla uczniów uczestniczących
w projekcie (koszty
bezpośrednie), a także
zakupiono materiały
papiernicze do obsługi
projektu i pokryto koszty
usług pocztowych (koszty
pośrednie).
TAK

11. „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej
Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II”. Przedsięwzięcie obejmuje lata
2015- 2017.
Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Lp.
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
22 574
4 939
6 792,56
8 490,93
9 144,07
W ramach projektu
planowane jest wykonanie
prac termomodernizacyjnych
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,
a jego zakres rzeczowy
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zakłada ocieplenie ścian
zewnętrznych i stropodachu,
wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, wymianę
wewnętrznej instalacji
grzewczej oraz modernizację
instalacji elektrycznej.
Limit wydatków poniesionych
w 2016r. i w I półroczu 2017r.
w części bieżącej projektu
dotyczył kosztów jego
zarządzania.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji TAK
gwarantuje jego planowe wykonanie
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
5
6

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
108 000
0
16 612,58
17 856,17
18 143,83
Celem projektu jest rozwój
turystyki na terenie powiatu
zduńskowolskiego poprzez
racjonalnei 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 I półroczu 2017 r. dotyczyły
kosztów jego zarządzania.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji TAK
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

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich

Kwota/zakres rzeczowy
1 575 506
0

3
4
5
6

Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

5 565,09
6 422,02
429 950,98
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
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w I półroczu 2017 r. w części
bieżącej projektu dotyczyły
kosztów delegacji
służbowych reprezentantów
powiatu zduńskowolskiego na
IX Europejskim Kongresie
Gospodarczym w Katowicach
oraz udziału w 3-dniowych
warsztatach
i spotkaniach LODZKIE
INNOVATION DAYS,
dedykowanych zagadnieniom
związanym
z innowacyjnością
przedsiębiorstw.
Ponadto zrealizowane
wydatki dotyczyły
wynagrodzeń zespołu
ds. zarządzania projektem.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji TAK
gwarantuje jego planowe wykonanie
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
5
6

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
90 000
0
2 196,69
3 771,96
25 278,04
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 I półroczu 2017 r. w części
bieżącej projektu poniesione
zostały nakłady na
wynagrodzenia członków
zespołu zarządzającego.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji TAK
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
5
6

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
82 968
1 968
0
0
20 250
Zakres rzeczowy
projektu zakłada rozbudowę
budynku Zespołu Szkół
Specjalnych w Zduńskiej Woli
o nową dwukondygnacyjną
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Czy dotychczasowy przebieg realizacji
gwarantuje jego planowe wykonanie

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.
W części bieżącej planowane
są wydatki na wynagrodzenia
personelu zarządzającego
projektem
Limit wydatków poniesionych
dotyczy kosztu usługi
opracowania wniosku
o dofinansowanie projektu
zrealizowanego w roku 2016.
Realizacja projektu w części
dofinansowywanej ze
środków UE rozpoczęła się
w dniu 28.07.2017 r.

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
Poniesione w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
474 741
0
0
0

5
6

Limit
zobowiązań
planowanych
do 226 423
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku Celem projektu jest poprawa
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.
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.).
Projekt przewiduje również
udział nauczycieli
w zagranicznych szkoleniach
typu job shadowing, które
odbędą się w terminie
27.08- 02.09.2017 r.
w Wielkiej Brytanii oraz
w dniach 24.06- 30.06.2018 r.

na Maderze w Portugalii.
W ramach projektu pokryte
zostaną koszty
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 (ewaluacji).
Czy dotychczasowy przebieg realizacji Okres realizacji projektu
gwarantuje jego planowe wykonanie
rozpoczął się z dniem
01.06.2017 r., a pierwsze
wydatki w jego ramach
poniesione zostaną
w II półroczu br.
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Ad. B. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące
1. „Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na
terenie innych powiatów”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2000- 2035.
Lp.
1
2
3
4
5
6

7

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
3 716 540
2 645 237
7 843,96
7 843,96
37 310,04

W I półroczu 2017 r. pokryte
zostały koszty utrzymania
1 dziecka na terenie Powiatu
Wieluńskiego.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji Tak
gwarantuje jego planowe wykonanie

2. „Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na
powiatów”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2000- 2035.
Lp.
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

terenie

innych

Kwota/zakres rzeczowy
4 707 356
1 327 503
48 609,44
48 609,44
93 846,56

W I półroczu 2017 r. pokryte
zostały koszty utrzymania
dzieci na terenie: Powiatu
Kaliskiego- 6 917,40 zł
(1 dziecko), Powiatu
Sieradzkiego- 9 960 zł
(2 dzieci), Powiatu
Poddębickiego- 13 563,38 zł
(2 dzieci) i Miasta Łodzi18 168,66 zł (2 dzieci).
Czy dotychczasowy przebieg realizacji Tak
gwarantuje jego planowe wykonanie
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3. „Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu
dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwa
i gminy”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2007- 2018.
Lp.
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
133 735
101 235
6 481,70
6 481,70
9 518,30
Dokonywano rozliczenia
pomiędzy gminy
i nadleśnictwa czynszu
dzierżawnego otrzymanego
od kół łowieckich wraz
z kosztami ochrony lasu

przed zwierzyną - sześć
obwodów łowieckich,
dzierżawionych przez pięć kół
łowieckich. Ogólna
powierzchnia obwodów
łowieckich, w skład której
wchodzą obszary gruntów
polnych i leśnych, wynosi
26 284 ha.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji Tak
gwarantuje jego planowe wykonanie
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4. „Wypłata ekwiwalentów dla rolników, którzy prowadzą uprawę leśną ze
środków ARiMR”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2002- 2022.
Lp.
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
3 460 204
1 983 204
108 770,53
108 770,53
139 229,47

W I półroczu 2017 r.
kontynuowane były wypłaty
ekwiwalentów dla rolników,
którzy przeznaczyli swoje
grunty do zalesienia
i otrzymali decyzje
o prowadzeniu uprawy leśnej.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji Tak
gwarantuje jego planowe wykonanie

6

7

5. „Prowadzenie nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu
Państwa przypisanych Staroście w ustawie o lasach”. Przedsięwzięcie
obejmuje lata 2000- 2018.
Lp.
1
2
3

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
470 017
366 517
11 081,53

Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

4
5

22 163,06
28 836,94

Realizacja wydatków dotyczy
podpisanych między Starostą
Zduńskowolskim
a Nadleśniczymi Nadleśnictw
Kolumna i Poddębice
porozumień oraz
wynikających z nich umów.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji Tak
gwarantuje jego planowe wykonanie

6

7

6. „Świadczenia 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 2012-2018.
Lp.
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
142 000
116 331
8 048,64
8 048,64
9 570,36

W ww. zakresie realizowane
są umowy
z Telekomunikacją Polską
S.A.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji Tak
gwarantuje jego planowe wykonanie

7

7. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu
Zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2018.
Lp.
1
2
3

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
265 883
166 852
34 684,48

Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

4
5

34 684,48
31 868,52

W I półroczu 2017 r.
dokonano zakupu 2 017
tablic samochodowych,
203 tablic motocyklowych,
101 tablic motorowerowych
i 198 tablic do przyczep.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji Tak
gwarantuje jego planowe wykonanie

6

7

8. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia
komunikacyjnego
powiatu
zduńskowolskiego
i
jednostek
organizacyjnych powiatu. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2017.
Lp.
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.
Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
240 000
140 000
69 989
69 989
30 011

Realizacja dotyczy opłacenia
składek objętych zakresem
przedmiotowego
przedsięwzięcia.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji Tak
gwarantuje jego planowe wykonanie

6

7

9. „Wykonywanie usług transportowo- sprzętowych w zakresie zimowego
utrzymania
ulic
i
dróg
powiatowych
na
terenie
powiatu
zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2017.
Lp.
1
2
3

Wyszczególnienie
Wartość ogółem zadania
Poniesione wydatki w latach poprzednich
Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.

Kwota/zakres rzeczowy
650 000
50 000
333 611,84

4
5
6

7

Łączne zobowiązania zaciągnięte do
30 czerwca 2017 r.
Limit
zobowiązań
planowanych
do
zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.
Wykonany zakres rzeczowy od początku
jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.

333 611,84
266 388,16

Wykonanie dotyczy realizacji
płatności za usługi objęte
zakresem rzczowym
przedmiotowego
przedsięwzięcia.
Czy dotychczasowy przebieg realizacji Tak
gwarantuje jego planowe wykonanie

