
Załącznik nr 2
do uzasadnienia do uchwały budżetowej 
Gminy Zdzieszowice na 2022 r.

Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2022 roku 

zadań remontowych w  Gminie Zdzieszowice

LP Nazwa zadania/kwota Uzasadnienie celowości planowania zadania

1. Konserwacja rowów 

melioracyjnych -  35.000

Wymóg konserwacji i utrzymania odcinków rowów wynika z decyzji wodno- 

prawnych wydanych przez Wody Polskie wyrażających zgodę na odprowadzanie 

wód deszczowych.

2. Remonty cząstkowe dróg - 

50.000

Publiczne gminne drogi corocznie wymagają uzupełnień i napraw, aby zachować 

należyty ich stan. Ubytki i wyrwy są spowodowane zarówno poprzez użytkowanie, 

jak również poprzez warunki atmosferyczne, dlatego też remonty należy prowadzić 

na bieżąco.

3. Naprawy chodników w 

mieście i gminie -10.000

Chodniki na terenie miasta i gminy corocznie wymagają uzupełnień i napraw, aby 

zachować należyty ich stan. Ubytki, wyrwy, załamania i nierówności są 

spowodowane zarówno poprzez użytkowanie jak również poprzez warunki 

atmosferyczne, dlatego naprawy należy prowadzić na bieżąco.

4. Naprawy awaryjne dróg- 

40.000

Na terenie miasta i gminy zdarzają się zapadnięcia dróg, które są spowodowane np. 

złym stanem technicznym (nieszczelnościami) infrastruktury wod-kan lub też 

wysokim stanem wód gruntowych. Tego typu zapadnięcia należy usuwać w trybie 

awaryjnym .

5. Remont cząstkowy dróg - 

25.000

Drogi wewnętrzne corocznie wymagają uzupełnień i napraw, aby zachować 

należyty ich stan. Ubytki i wyrwy są spowodowane zarówno poprzez użytkowanie 

jak również poprzez warunki atmosferyczne, dlatego remonty należy prowadzić na 

bieżąco.

6. Remont przystanków w 

gminie - 5.000

Bardzo często na terenie gminy mają miejsce wybryki chuligańskie, których 

efektem są zniszczone przystanki autobusowe. Niejednokrotnie nie da się ustalić 

sprawców zniszczeń i tym samym koszty zdewastowanego mienia ponosi gmina.

7. Zakup usług remontowych - 

rożne usługi remontowe w 

rozdz. 70005 i 70007 - 

216.600

Posiadane przez gminę zasoby mieszkań socjalnych, komunalnych jak również 

innych lokali użytkowych wymagają przeprowadzania na bieżąco remontów i 

napraw.

8. Zakup usług remontowych - 

dz. 75023 - 91.000

Konserwacje i naprawy bieżące zaplanowano w budynku Urzędu Miasta i Gminy 

Zdzieszowice celem zachowania obowiązujących wymogów oraz stanu 

estetycznego

9. Zakup usług remontowych - 

dz. 75085- 16.000

Konserwacje i naprawy bieżące zaplanowano w budynku BAEO celem 
zachowania obowiązujących wymogów oraz stanu estetycznego

10. Zakup usług remontowych - 

dz.75412-20.000

Konserwacje i naprawy bieżące zaplanowano w budynkach remiz OSP celem 

zachowania obowiązujących wymogów oraz stanu estetycznego

11. Serwis systemu monitoringu 

wizyjnego -8.000

Celem zachowania należytego stanu monitoringu należy na bieżąco prowadzić jego 
konserwację.

12. Zakup usług remontowych w 

dz.801 rozdz.80101 i 80104 - 

303.700

Konserwacje i naprawy bieżące placówek szkolnych i przedszkolnych muszą być 

prowadzone na bieżąco celem zachowania odpowiednich warunków lokalowych 

jak również spełnienia wszystkich zaleceń organów kontrolnych.
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LP N azw a zadan ia /kw o ta U zasadnienie celow ości p lanow ania  zadania

PSP par,4270-80101
-  napraw a rozdzielni elektrycznej przy sali gim nastycznej

- m alow anie pracowni językow ej

- w ym iana drzwi w ew nętrznych w  kom pleksie biblioteczno-świetlicowym

- konserw acja schodów  ew akuacyjnych

PP par,4270- 80104
- w ym iana wewnętrznej rozdzielni elektrycznej

- remont rozdzielni elektrycznej

- konserw acja i bieżące nieprzew idziane napraw y

13. Konserwacja oświetlenia 

chodnikowego (niskie) - 

124.900

Celem zachowania należytego stanu oświetlenia należy na bieżąco prowadzić jego 

konserwację i dokonywać bieżących napraw.

13. Konserwacja oświetlenia 

chodnikowego (wysokie) - 
129.400

Celem zachowania należytego stanu oświetlenia należy na bieżąco prowadzić jego 

konserwację i dokonywać bieżących napraw.

14. Remont zniszczonego 

oświetlenia -  20.000

Bardzo często na terenie gminy maja miejsca wybryki chuligańskie, których 

efektem są zniszczone lampy uliczne. Niejednokrotnie nie da się ustalić sprawców 

zniszczeń i tym samym koszty napraw zdewastowanego mienia ponosi gmina.

15. Różne remonty na terenie 

gminy -100.000

Utrzymanie należytego stanu infrastruktury wymaga prowadzenia bieżących 

napraw i remontów np. (remonty ławek, urządzeń zabawowych, ogrodzeń terenów 

itp.).

16. Remont kanalizacji 

deszczowej w mieście i 

gminie - 50.000

Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej często ulega awariom, w związku z czym 

niezbędnym jest zabezpieczenie środków na jej remonty.

17 10.000- nieprzewidziane 
naprawy

Bardzo często na terenie gminy maja miejsca wybryki chuligańskie, których 

efektem jest niszczenie urządzeń min. do ćwiczeń na wolnym powietrzu.. 

Niejednokrotnie nie da się ustalić sprawców zniszczeń i tym samym koszty napraw 

zdewastowanego mienia ponosi gmina.
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