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         Załącznik Nr 6 

         do Zarządzenia Nr 35/2018 

 Wójta Gminy Gaworzyce   .                              
z dnia 27 marca 2018 r    .  .    

 

Stopnień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XIX/156/2016 Rady 

Gminy Gaworzyce dnia 29 grudnia 2016 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 

XXIX/229/2017 z dnia 28.XII.2017r. 

 

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 2017 rok wynosił 

4.668.284,36 zł źródła finansowania to: 

- środki UE – 573.502,45 zł przyznane na podstawie Umowy dofinansowania 

projektu „Budowa przedszkola w Gaworzycach” nr umowy RPDS.07.01.01-02-

0042/16-00 w ramach Osi Priorytetowej Nr 7 infrastruktura edukacyjna. Zgodnie z 

aneksami do w/w umowy zwiększono dofinansowanie do kwoty 1.507.729,32 zł, 

- środki własne 3.160.555,04 zł. 

 

 

 

2. Zadania realizowane ze środków własnych oraz dotacji celowych pozyskanych na 

realizację zadań inwestycyjnych w 2017 roku: 

a) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków - etap 

II. Limit środków na 2017 r wynosił 1.084.594,88 zł. w I półroczu wykonanie 

wyniosło 4.338,00 zł, natomiast całe zadanie wyniosło 1.067.769,54 zł. Zadanie 

zostało zakończone w 2017 roku.   

b) Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. 

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

i oczyszczalnią ścieków w m. Wierzchowice . Limit środków na 2017 rok wynosił 

163.897,00 zł. Zadanie zakończono w I półroczu 2017 roku. 

c) Koźlice VII drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu 

wsi objętego PROW na rok 2017r. Limit  środków na 2017 rok wynosił 722.234,90 zł, 

wykonanie wyniosło 722.234,90 zł. Realizacja zadania zakończona. 

d) Koźlice VIII drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu 

wsi objętego PROW na rok 2017r. Limit  środków na 2017 rok wynosił 330.698,54 zł, 

wykonanie wyniosło 330.698,54 zł. Realizacja zadania zakończona. 

e) Nabycie nieruchomości  - Młyn. Limit  środków na 2017 rok wynosił 147.351,60 zł, 

wykonanie wyniosło 147.351,60 zł. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2017. 

f) Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce II etap. Limit środków na 2017 

rok wynosił 66.556,76 zł. Wykonanie wyniosło 66.056,00 zł.  Realizacja zadania 

zakończyła się w 2017 roku. 

 


