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         Załącznik Nr 6 

         do Zarządzenia Nr 22/2017 

 Wójta Gminy Gaworzyce   .                              
z dnia 23 marca 2017 r    .  .    

 

Stopnień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr X/92/2015 Rady Gminy 

Gaworzyce dnia 29 grudnia 2015 roku.  

W trakcie roku wprowadzano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a 

realizacja programów wieloletnich będących załącznikiem Nr 2 do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej przedstawia się następująco; w oparciu o uchwałę Nr 

XIX/154/2016 z dnia 29.XII.2016r. 

 

I. Wydatki  majątkowe na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych: 

 

1. Budowa przedszkola w Gaworzycach – limit środków na 2016 rok wynosił 

20.925,80 zł i został wykorzystany na opracowanie wniosku aplikacyjnego na 

dofinansowanie projektu „Budowa przedszkola w Gaworzycach w ramach Osi 

Priorytetowej nr 7”; „Infrastruktura edukacyjna, działanie 7.1”; „Inwestycje w 

edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, poddziałanie nr 7.1.1.”; 

„Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – Osi 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-

2020”. Zadanie będzie realizowane  w 2017 roku. 

2. Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach – limit 

środków na 2016 wynosił 88.806,00 zł i został wykorzystany na wykonanie 

dokumentacji projektowej w kwocie 72.816,00 zł oraz na opracowanie wniosku 

aplikacyjnego w kwocie 15.990,00 zł. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia 

wniosku i otrzymania dofinansowania zadanie będzie realizowane w 2017 roku. 

3. Przebudowa dróg gminnych – ulica Parkowa w Gaworzycach. Limit środków w 

2016 r. 0,00 zł. Realizacja zadania rozpocznie się w 2017 roku, a zakończenie i 

płatność w 2018 r.  

4. Przebudowa  dróg gminnych – ulica Szkolna w Gaworzycach. Limit środków na 

2016 rok wynosił 0,00 zł. Realizacja i zakończenie zadania wystąpi w 2018 roku.  

 

II. Wydatki majątkowe pozostałe: 

 

1. Budowa chodnika przy ul. Kresowej w miejscowości Gaworzyce – II etap. Limit 

środków  na 2016 rok wynosił 50.000,00 zł, został wykorzystany w 100%. Zadanie 

zostało zakończone 

2. Budowa parkingu, ciągu pieszo-jezdnego, oświetlenia i ogrodzenia(piłkochwyty) 

istniejących boisk sportowych oraz skateparku w m. Gaworzyce oraz modernizacja 

boisk sportowych wraz z zapleczem w m. Gaworzyce. Limit środków na 201 6r. 

wynosił 0,00 zł. Realizacja zadania została przesunięta na 2017 r. 

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków – II 

etap. Limit środków na 2016 wynosił 1.534.871,24zł, wykorzystano w wysokości 

1.522.082,99zł. Zakończenie zadania nastąpi w 2017 r. 

4. Budowa skateparku w miejscowości Gaworzyce – limit środków na 2016r. 

wynosił 389.400,00zł, został wykorzystany w wysokości 388.474,10 zł w tym: 
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129.400,00 zł – dotacja z Ministerstwa Kultury i Sportu, 250.000,00 zł – kredyt 

długoterminowy, 9.074,00 zł – środki własne. Zadanie zostało zakończone.  

5. Dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. 

Wierzchowice, Korytów, Grabik i Śrem wraz z modernizacją stacji uzdatniania 

wody i oczyszczania ścieków w m. Wierzchowice. Limit środków w 2016 roku 

wynosił 53.711,13 zł, wykorzystano 7.380,00 zł – (dokumentacja aplikacyjna). Ze 

względu na opóźnienia w wykonaniu dokumentacji przez wykonawcę zadanie 

będzie zakończone w 2017 roku.  

6. Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce. Limit środków na 2016 

rok wynosił 87.526,00 zł i został wykorzystany w wysokości 86.966,00 zł w tym: 

fundusz sołecki miejscowości Gaworzyce, Grabik, Gostyń, Witanowice, Śrem, 

Kłobuczyn, Dzików w wysokości 32.270,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW w 

wysokości 26.800,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w wysokości 13.400,00 zł, środki 

własne 14.496,00 zł. Zadanie zostało zakończone.  

7. Koźlice VII i VIII drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie 

obrębu wsi objętego PROW na 2017 r. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku, 

natomiast w 2016 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe. 

8. Nabycie nieruchomości w miejscowości Dzików dz. Nr 12/17 – limit środków  na 

2016r. wynosił 36.048,70 zł, został wykorzystany w 100%. Nabycie 

nieruchomości zostało sfinalizowane  w 2016 roku.  

9. Plac zabaw w miejscowości Korytów – limit środków na 2016 r. wynosił 

21.792,23 zł, został wykorzystany w wysokości 21.561,85zł w tym fundusz 

sołecki  6.802,04 zł; dotacja UM 9.990,19 zł, środki własne 5.000,00 zł. Zadanie 

zostało zakończone. 

10. Zakup nieruchomości - młyn. Limit środków na 2016 wynosił 85.087,00 zł, został 

wykorzystany w całości. W 2017 roku zostanie aktem notarialnym sfinalizowane 

nabycie nieruchomości. 

11. Zakup nieruchomości w miejscowości Kurów Wielki – limit środków na 2016 rok 

wynosił 19.477,70 zł został wykorzystany w wysokości 19.477,70 zł, w tym: 

fundusz sołecki 7.000,00 zł. W 2016 roku został zawarty Akt Notarialny nabycia 

tej nieruchomości. 

12. Żyj na sportowo w Gminie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele 

sportowe i rekreacyjne przez utworzenie siłowni zewnętrznych. Limit środków na 

2016 rok wynosił 30.000,00 zł, został wykorzystany w 100%. Urządzenia zostały 

zakupione dla następujących miejscowości: Witanowice, Śrem, Kłobuczyn, 

Koźlice, Grabik, Gostyń.  


