
Załącznik nr 1 
do uzasadnienia do uchwały 
budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice 
na rok 2022

Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2022 roku 

zadań inwestycyjnych w  gm inie Zdzieszowice

L P N azw a zadan ia O gólny koszt 

in w estyc ji

Ź ród ła

fin a n so w a n ia

D a ta

rozpoczęcia

/

zakoń czen i

a

Z akres rzeczowy C elow ość

plan ow an ia

zadania

1 Budowa kanalizacji 
sanitarnej w 
miejscowości 
Jasiona

4.300.000,00 środki własne rok 2022 Wykonanie
kanalizacji
sanitarnej wraz z
odtworzeniem
chodników oraz
nawierzchni
asfaltowej.

Wykonanie 
kanalizacji 
sanitarnej w 
sołectwie Jasiona 
zakończy cykl 
kanalizowania 
poszczególnych 
miejscowości 
gminy
realizowany na 
przestrzeni kilku 
ostatnich lat.

2 Przebudowa drogi 
gminnej nr 
1060690 ul. 
Myśliwca w 
Zdzieszowicach -  
wykonanie 
dokumentacji 
projektowo- 
kosztorysowej

60.000,00 środki własne rok 2021- 
2025

Wykonanie
dokumentacji
projektówo-
kosztoiysowej

Stan nawierzchni 
obecnej drogi 
zagraża
bezpieczeństwu 
jej użytkowników 
oraz stanowi 
przedmiot skarg i 
interpelacji 
mieszkańców na 
przestrzeni kilku 
ostatnich lat.

3 Przebudowa ul.
Korfantego w
Żyrowej -
wykonanie
dokumentacji
projektowo-
kosztorysowej

90.000,00 środki własne rok 2021- 
2023

Wykonanie
dokumentacji
projektowo-
kosztoiysowej

Stan nawierzchni 
obecnej drogi 
zagraża
bezpieczeństwu 
jej użytkowników 
oraz stanowi 
przedmiot skarg i 
interpelacji 
mieszkańców na 
przestrzeni kilku 
ostatnich lat.
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4 Przebudowa drogi
nr 106037 0, ul.
Nowa w Krępnej -
wykonanie
dokumentacji
projektowo-
kosztorysowej

40.000,00 środki własne rok 2022- 
2023

Wykonanie
dokumentacji
projektowo-
kosztorysowej

Stan nawierzchni 
obecnej drogi 
zagraża
bezpieczeństwu 
jej użytkowników 
oraz stanowi 
przedmiot skarg i 
interpelacji 
mieszkańców na 
przestrzeni kilku 
ostatnich lat.

5 Przebudowa drogi 
gminnej nr 106068 
O, ul. Zielona w 
Zdzieszowicach - 
wykonanie 
dokumentacji 
projektowo- 
kosztorysowej

60.000,00 środki własne rok 2022- 
2024

Wykonanie
dokumentacji
projektowo-
kosztorysowej

Stan nawierzchni 
obecnej drogi 
zagraża
bezpieczeństwu 
jej użytkowników 
oraz stanowi 
przedmiot skarg i 
interpelacji 
mieszkańców na 
przestrzeni kilku 
ostatnich lat.

6 Przebudowa drogi 
gminnej nr 106069 
O, ul. Górna w 
Zdzieszowicach - 
wykonanie 
dokumentacji 
projektowo- 
kosztorysowej

80.000,00 środki własne rok 2022 Wykonanie
dokumentacji
projektowo-
kosztoiysowej

Stan nawierzchni 
obecnej drogi 
zagraża
bezpieczeństwu 
jej użytkowników 
oraz stanowi 
przedmiot skarg i 
interpelacji 
mieszkańców na 
przestrzeni kilku 
ostatnich lat.

7 Utwardzenie drogi 
dojazdowej do 
Ośrodka Rueda w 
Januszkowicach

300.000,00 środki własne rok 2021- 
2022

Wykonanie 
utwardzenia drogi z 
nawierzchnią z 
kostki betonowej

Stan nawierzchni 
obecnej drogi jest 
niezadawalający

8 Przebudowa ul.
Ogrodowej w
Żyrowej -
wykonanie
dokumentacji
projektowo-
kosztorysowej

40.000,00 środki własne rok 2022 Wykonanie
dokumentacji
projektowo-
kosztorysowej

Stan nawierzchni 
obecnej drogi 
zagraża
bezpieczeństwu 
jej użytkowników 
oraz stanowi 
przedmiot skarg i 
interpelacji 
mieszkańców na 
przestrzeni kilku 
ostatnich lat.
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9 Przebudowa odnogi
ul. Korfantego w
Żyrowej -
wykonanie
dokumentacji
projektowo-
kosztorysowej

15.000,00 środki własne rok 2021- 
2023

Wykonanie
dokumentacji
projektowo-
kosztorysowej

Stan nawierzchni 
obecnej drogi 
zagraża
bezpieczeństwu 
jej użytkowników 
oraz stanowi 
przedmiot skarg i 
interpelacji 
mieszkańców na 
przestrzeni kilku 
ostatnich lat.

10 Budowa budynku 
wielofunkcyjnego 
w Januszkowicach 
(ze środków RFIL 
w ramach 
Funduszu 
Przeciwdziałania 
COVID-19)

205.385,75 środki własne rok 2008- 
2022

Wykonanie prac 
niezbędnych w 
zakresie dostępu 
osób
niepełnosprawnych, 
zabezpieczeń p.poż. 
oraz higieniczno- 
sanitarnych, 
wykończenie 
pomieszczeń 
będących w stanie 
surowym.

Kontynuacja
robót
rozpoczętych w 
roku 2021

11 Odbudowa studni 
w Żyrowej

50.000,00 środki własne rok 2021- 
2022

Odbudowa studni 
zgodnie z projektem 
prac
konserwatorskich

Odbudowa
zabytkowej
studni
uszkodzonej w 
wyniku zdarzenia 
komunikacyjnego

12 Fundusz Sołecki 
wsi Jasiona -  
wykonanie 
przyłącza 
gazowego wraz z 
instalacją wewnątrz 
do budynku w 
Jasionej (OSP)

20.000,00 środki własne rok 2022 Wykonanie 
przyłącza gazowego 
wraz z instalacją 
wewnątrz do 
budynku w Jasionej 
(OSP)

Inwestycja
stanowi
przedmiot
wniosku
mieszkańców
sołectwa.

13 Wykonanie 
dokumentacji 
projektowo- 
kosztorysowej na 
siedzibę Miejsko- 
Gminnej Biblioteki 
Publicznej w 
Zdzieszowicach

60.000,00 środki własne rok 2022 Wykonanie
dokumentacji
projektowo-
kosztorysowej

Remont
konstrukcji dachu 
nad
dotychczasową 
siedzibą MGBP 
w Z-cach 
przekracza 
wartość tego 
budynku. Dlatego 
zachodzi 
konieczność 
relokacji.
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14 Wykupy gruntów

15

20.000,00

Wykonanie 
klimatyzacji w 
pomieszczeniach 
biurowych

20.000,00

środki własne

środki własne

Budowa garażu na 
dz. nr ew. 151 w 
Zdzieszowicach 
(wraz z
pomieszczeniem 
gospodarczym na 
terenie Urzędu)

Fundusz Sołecki 
wsi Żyrowa -  
zagospodarowanie 
terenu wokół 
remizy strażackiej 
-  wykonanie 
utwardzenia od 
strony wejścia 
głównego 

Wykonanie 
systemu 
monitoringu na 
terenie budynków 
socjalnych na ul. 
Filarskiego i ul. 
Nowej

41.678,40

rok 2022

rok 2022

środki własne

20.000,00

rok 2019- 
2022

Wykupy gruntów

Wykonanie
klimatyzacji

Prowadzone 
inwestycje 
niejednokrotnie 
wymagają 
zlokalizowania 
części inwestycji 
na gruncie innych 
właścicieli, co 
rodzi konieczność 
ich wykupu.

pomieszczeniem 
gospodarczym na 
terenie Urzędu 
Miejskiego

Wykonanie 
utwardzenia od 
strony wejścia 
głównego do remizy 
strażackiej

Wykonanie 
monitoringu na 
terenie budynków 
socjalnych na ul. 
Filarskiego i ul. 
Nowej

Inwestycja ma na 
celu zapewnienie 
właściwych 
warunków pracy 
w
pomieszczeniach 
biurowych 
budynku UM 
Zdzieszowice. 
Zachodzi 
konieczność 
posiadania 
budynku celem 
garażowania 
pojazdu Straży 
Miejskiej oraz 
zaplecza 
ospodarczego 

Inwestycja 
stanowi 
przedmiot 
wniosku 
mieszkańców 
sołectwa.

Realizacja 
zadania winna 
przyczynić się do 
wzrostu 
bezpieczeństwa 
oraz poprawy w 
zakresie 
segregacji 
odpadów na 
terenie budynków 
socjalnych
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19 Wykonanie 
instalacji gazowej 
(PSP-J)

119.310,00 środki własne rok 2022 Wykonanie 
instalacji gazowej w 
budynku Publicznej 
Szkoły
Podstawowej w 
Januszkowicach

Ze względu na 
zły stan 
techniczny 
systemu 
ogrzewania na 
olej opałowy w 
budynku PSP 
Januszkowice 
proponuje się 
przejście na 
system 
ogrzewania 
paliwem 
gazowym

20 Termomodemizacj 
a z częściową 
przebudową 
budynku szkolnego 
im. Kardynała 
Stefana
Wyszyńskiego w 
Zdzieszowicach -  
wkład własny

1.705.400,00 środki własne rok 2016- 
2022

Termomodemizacja
budynku

Zmniejszenie
emisji
szkodliwych 
substancji do 
atmosfery + 
poprawa estetyki 
obiektu.

21 Wykonanie izolacji 
ścian, piwnic 
budynku PSP 2

890.000,00 środki własne rok 2022 Wykonanie izolacji 
ścian, piwnic 
budynku Publicznej 
Szkoły
Podstawowej Nr 2 
w Zdzieszowicach

Poprawa
ogólnego stanu
technicznego
budynku oraz
niwelacja
skutków
powstałego
zawilgocenia
ścian

22 Zakup traktorka do 
koszenia trawy 
(PSP-J)

11.300,00 środki własne rok 2022 Zakup traktorka do 
koszenia trawy

Utrzymywanie w 
należytym stanie 
nawierzchni 
boiska przy PSP 
Januszkowice

23 Termomodemizacj 
a budynku P-6

1.000.000,00 środki własne rok 2020- 
2022

T ermomodemizacj a 
budynku

Zmniejszenie
emisji
szkodliwych 
substancji do 
atmosfery + 
poprawa estetyki 
obiektu.

24 Wymiana 2 
dźwigów
towarowych w P-5

105.000,00 środki własne rok 2022 Wymiana 2
dźwigów
towarowych

Wymiana ze 
względu na zły 
stan techniczny 
istniejących 
dźwigów
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25 Wykonanie placu 
zabaw przy P-6

120.000,00 środki własne rok 2022 Wykonanie placu 
zabaw

Istniejące 
urządzenia 
zabawowe są w 
złym stanie 
technicznym

26 Wykonanie
klimatyzacji

31.000,00 środki własne rok 2022 Wykonanie
klimatyzacji

Inwestycja ma na 
celu zapewnienie 
właściwych 
warunków w 
pomieszczeniach 
Żłobka
Samorządowego
w
Zdzieszowicach

27 Dotacja celowa z 
budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie 
kosztów realizacji 
inwestycji i 
zakupów 
inwestycyjnych 
jednostek 
niezaliczanych do 
sektora finansów 
publicznych 
1 )dofinansowanie 
osobom fizycznym, 
wspólnotom 
mieszkaniowym, 
osobom prawnym i 
przedsiębiorcom 
kosztów inwestycji 
służących ochronie 
powietrza 
(OŚiGW)

120.000,00 środki własne rok 2022 Dotacja osobom
fizycznym,
wspólnotom
mieszkaniowym,
osobom prawnym i
przedsiębiorcom

Zmniejszenie
emisji
szkodliwych 
substancji do 
atmosfery

28 Fundusz Sołecki 
wsi Januszkowice -  
wykonanie 
oświetlenia 
ulicznego na 
Lesianach -  4 
lampy niskie

39.498,41 środki własne rok 2022 Wykonanie
oświetlenia
ulicznego

Inwestycja
stanowi realizację
wieloletnich
postulatów
środowiska
lokalnego.
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29 Zagospodarowanie 
działki nr 118 w 
Oleszce przy ul. 
Wiejskiej na 
parking rowerowy, 
ze środków 
Funduszu 
Sołeckiego wsi 
Oleszka oraz 
Funduszu 
Sołeckiego wsi 
Jasiona

19.969,58 środki własne rok 2022 Zagospodarowanie 
terenu działki

Zagospodarowani
e tego terenu
stanowi
przedmiot
wniosków
mieszkańców obu
sołectw.

30 Fundusz Sołecki 
wsi Krępna -  
zagospodarowanie 
terenu działki za 
boiskiem 
sportowym wraz 
ze ścieżką 
spacerowo- 
edukacyjną nad 
potokiem Krępna

37.635,60 środki własne rok 2021- 
2022

Kontynuacja
zagospodarowania
przedmiotowej
działki.

Zagospodarowani
e tej działki
stanowi
przedmiot
wniosku
mieszkańców
sołectwa.

31 Wykonanie placu 
zabaw na osiedlu 
Piastów I (przy 
bloku nr 9)

600.000,00 środki własne rok 2021- 
2022

Kontynuacja
zadania
rozpoczętego w 
roku 2021

Wykonanie 
przedmiotowego 
placu zabaw 
stanowi 
przedmiot 
postulatów 
mieszkańców 
osiedla oraz 
rozpoczęcie 
postulowanego 
przez radnych 
RM cyklu 
modernizacji 
placów zabaw na 
terenie gminy 
Zdzieszowice

32 Zagospodarowanie 
dz. nr 1003 
„Mirabelka” w 
Zdzieszowicach

470.000,00 środki własne rok 2007- 
2022

Kontynuacja
zadania
rozpoczętego w 
poprzednich latach

Wykonanie
przedmiotowego
zagospodarowani
a stanowi
przedmiot
postulatów
mieszkańców
osiedla.
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33 Przebudowa placu 
zabaw w Parku 
Miejskim w 
Zdzieszowicach -  
wykonanie 
dokumentacji 
projektowo- 
kosztorysowej

30.000,00 środki własne rok 2022 Wykonanie
dokumentacji
projektowo-
kosztorysowej

Dalsza realizacja 
programu 
przebudowy 
placów zabaw na 
terenie gminy 
Zdzieszowice

34 Przebudowa 
amfiteatru w Parku 
Miejskim w 
Zdzieszowicach -  
wykonanie 
dokumentacji 
projektowo- 
kosztorysowej

50.000,00 środki własne rok 2022 Wykonanie
dokumentacji
projektowo-
kosztorysowej

Stan techniczny 
amfiteatru w 
Parku Miejskim 
w
Zdzieszowicach
jest
niezadawalający

35 Wykonanie 
pumptracu w 
Parku Miejskim w 
Zdzieszowicach

139.000,00 środki własne rok 2021- 
2022

Kontynuacja
zadania
rozpoczętego w 
roku 2021

Wykonanie
pumptracu
stanowi
przedmiot
postulatu
młodych
mieszkańców
gminy ^

BU RMI S TR Z

Zatwierdził

Strona 8 z 8


