
Załącznik nr 1 
do zarządzenia Nr 38  

Wójta Gminy Zaniemyśl 

z dnia 04 kwietnia 2011r. 

 

 

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW 

FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,                                                                               

O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3  

USTAWY Z DNIA   27 SIERPNIA 2009r. O FINANSACH PUBLICZNYCH  

(DZ.U. NR 157 POZ. 1240 ZE ZMIANAMI) DOKONANE W 2010r. 
 

 

Gmina Zaniemyśl na początku 2010r. planowała do realizacji trzy programy finansowane z udziałem 

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

(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami): 

1. projekt pt. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze E.Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo-

jezdnym prowadzącym do ośrodków wypoczynkowych w Zaniemyślu” współfinansowany                             

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013; 

2. operacja pt. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Kępie Wielkiej” dofinansowana 

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013; 
3. operacja pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - 

Majdany - Łękno” dofinansowana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.  
 

Zmiany w planie wydatków w trakcie 2010r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków,               

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

(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) przedstawia poniższa tabela. 

 

 

NAZWA PROJEKTU 

PROGRAM, W RAMACH 

KTÓREGO REALIZOWANY 

JEST PROJEKT 

JEDNOSTKA 

REALIZUJĄCA 

PROGRAM 

UCHWALONY 

BUDŻET NA 

2010r. 

ZMIANY W 

PLANIE NA 

DZIEŃ 

31.12.2010r. 

PLAN PO 

ZMIANIE NA 

DZIEŃ 

31.12.2010r. 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 

przy jeziorze E.Raczyńskiego wraz 

z ciągiem pieszo-jezdnym 

prowadzącym do ośrodków 

wypoczynkowych w Zaniemyślu 

Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2007-2013 
Urząd Gminy  1 415 378,18 -610 710,75 804 667,43 

Modernizacja i remont budynku 

świetlicy wiejskiej w Kępie 

Wielkiej 

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 

Urząd Gminy  449 738,19 -194 848,55 254 889,64 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 

aglomeracji Zaniemyśl dla 

miejscowości Zwola - Majdany - 

Łękno 

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 

Urząd Gminy  2 661 251,00 -1 342 858,65 1 318 392,35 

Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej w 

Zaniemyślu: Urząd Gminy, 

Gminny Ośrodek Kultury i 

Rekreacji, Izba Pamięci i 

Strażnica OSP 

Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2007-2013 
Urząd Gminy  0,00 24 400,00 24 400,00 

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w aglomeracji 

Zaniemyśl dla m. Jeziory Wielkie - 

Jeziory Małe I etap - Doliwiec - 

Łękno 

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 

Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej 

0,00 50 000,00 50 000,00 

Aktywność i inwestowanie w swój 

rozwój drogą do lepszej 

przyszłości 

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

0,00 122 111,54 122 111,54 

RAZEM  4 526 367,37 -1 951 906,41 2 574 460,96 

 

 

 

 



Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze E.Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo-jezdnym 

prowadzącym do ośrodków wypoczynkowych w Zaniemyślu: 

Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2010r. na zadanie to planowano wydatki w kwocie 1.415.378,18 zł.              
W dniu 18.01.2010r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie o przetargu 

nieograniczonym na realizację tego zadania z terminem składania ofert do dnia 12 lutego 2010r.. Wybrano 

ofertę Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowej „INWEST-BRUK” ze Śremu za kwotę 774.647,43 zł.                

W dniu 12 marca 2010r. podpisana została umowa z wyłonionym wykonawcą z terminem zakończenia 

inwestycji do 31 lipca 2010r..  

Oprócz tego zabezpieczono środki na nadzór inwestorski, promocję projektu, jak i na  geodezyjny podział 

działek. Ogółem wartość wydatków na w/w zadanie zmniejszono o kwotę 610.710,75 zł. 

 

Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Kępie Wielkiej: 

Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2010r. na zadanie to planowano wydatki w kwocie 449.738,19 zł.              
W dniu 06 stycznia 2010r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie o przetargu 

nieograniczonym na realizację powyższego zadania. W związku z powyższym dokonano wyboru 

najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma Sław-Bud. Sławomir Kobylski z Jarocina za kwotę                        

245.976,89 zł. W dniu 16 marca 2010r. podpisana została umowa z wyłonionym wykonawcą z terminem 

zakończenia inwestycji do 31 lipca 2010r..  

Zabezpieczono także środki na opłacenie kosztu nadzoru autorsko-inwestorskiego w kwocie 7.930,00 zł, na 

koszty prowizji bankowej za udzielenie pożyczki przez BGK oraz odsetki od pożyczki.  

Ogółem wartość wydatków na w/w zadanie zmniejszono o kwotę 194.848,55 zł. 

 

Budowa   kanalizacji   sanitarnej w aglomeracji Zaniemysl dla m. Zwola-Majdany-Łękno: 

Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2010r. na zadanie to planowano wydatki w kwocie 2.661.251,00 zł.              
W dniu 14 grudnia 2009 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszony został przetarg nieograniczony           

na realizację powyższej inwestycji. W wyniku powyższego postępowania w dniu 12 lutego 2010r. podpisana 

została umowa z wybranym wykonawcą, którym został KANWOD-Wiesław Tarczyński z Konina za kwotę     

3.471.961,34 zł i terminem realizacji I etap do 30 września 2010r. i II etap do 30 sierpnia 2011r. . 

W dniu 11 czerwca 2010r., zgodnie z umową, dokonano odbioru zrealizowanych robót w zakresie „budowy 

kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl” obejmujących I etap przewidziany do realizacji                            

w 2010r.. Wartość wykonanych robót to kwota 1.278.542,35 zł. Zabezpieczono także środki na nadzór 

autorsko-inwestorskiego w kwocie 15.250,00 zł, na projekty budowlane zasilania energetycznego 

przepompowni ścieków dla I etapu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola-

Majdany-Łękno”, na koszty przyłączenia przez ENEA zasilania energetycznego do przepompowni, koszty 

prowizji bankowej za udzielenie pożyczki przez BGK i odsetki od pożyczki w BGK i w WFOŚiGW                         

w Poznaniu. 

Ogółem wartość wydatków na w/w zadanie zmniejszono o kwotę 1.342.858,65 zł. 

 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek 

Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci i Strażnica OSP: 

W dniu 31.08.2010r. podpisano umowę na dofinansowanie w/w projektu w ramach III Priorytetu 

„Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.              

W związku z tym dokonano niezbędnych zmian w budżecie Gminy zabezpieczając środki finansowe                    

w wysokości 24.400,00 zł.  

 
Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziory Wielkie-Jeziory Małe 

I etap-Doliwiec-Łękno: 

W dniu 02.11.2010r. podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W związku z tym dokonano 

niezbędnych zmian w budżecie Gminy zabezpieczając środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł. 

 

Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości: 
W trakcie okresu sprawozdawczego podpisano aneks do umowy ramowej na dofinansowanie w/w projektu            

z Europejskiego Funduszu Społecznego (przyznane przez instytucję pośredniczącą – Wojewódzki Urząd 

Pracy w Poznaniu) oraz zabezpieczono środki finansowe na jego realizację w wysokości 122.111,54 zł. 


