
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich 

 

Projekty bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

1) Tytuł projektu: Dobry start – lepsza przyszłość dzieci i młodzieży w Gminie Kowiesy 

Realizacja operacji w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 

Umowa o dofinansowanie projektu  nr UDA –POKl.09.01.02-10-200/09-00 z dnia 11.12.2009r., 

obejmuje do realizacji lata 2009-2011. Na rok 2011 planowana kwota wydatków bieżących 

wynosiła 174.820,50 zł, wykonanie wynosiło tylko 6.597,50 zł, ponieważ Instytucja wdrażająca 

nie przekazała w I półroczu więcej środków. Zadanie było realizowane, odbywały się zajęcia 

pozalekcyjne, za które płatność nastąpi po otrzymaniu środków. 

Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przy współudziale środków z UE 

1) Tytuł projektu: Rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby społeczno – kulturalne 

mieszkańców we wsi Paplin. 

Realizacja operacji w ramach Programu oś 3 ,,Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 

gospodarki wiejskiej” działanie 313,322,323 ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 

2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy nr 00200-6922-UM05303699/09 z dnia 15 czerwca 

2010 r. ; Aneks nr 1 z dnia 15 czerwca 2011 r. Aneks nr 2 z dnia 17 maja 2011 r.                                                                      

Pierwotna kwota dofinansowania wynosiła 500.000,00 zł i wynikała z wartości kosztorysowych 

zadania. Aneksem nr 1 została zmieniona na kwotę 482.737 zł w wyniku zmian kwot zadania po 

przetargu. Aneksem nr 2 został zmieniony termin realizacji zadania z rozpoczęciem w 2011 roku 

a zakończeniem i jednocześnie płatnością w 2012 roku. 

W miesiącu czerwcu tego roku została podpisana umowa z wykonawcą tego zadania na w 

terminie do 15 lutego 2012 r. na kwotę 678.256,64 zł (w wykazie przedsięwzięć figuruje kwota na 

zapłatę za realizację tego zadania w 2012 roku w wysokości 1.028.686,35 zł – kwota ta będzie 

zmniejszona po podpisaniu kolejnego aneksu  z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi). 

2) Tytuł projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych 

Województwa Łódzkiego 

Łącznie w latach 2010 – 2011 przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotację w 

kwocie 18.528,94 zł, na wspólnie realizowane zadanie pn. ,,Budowa Zintegrowanego Systemu e-

Usług Publicznych” – (elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Gminy), w ramach którego 

otrzymaliśmy Infomat, drzwi antywłamaniowe do serwerowni i sprzęt komputerowy wraz z 

oprogramowaniem (osiem zestawów komputerowych, drukarkę laserową, trzy urządzenia 



wielofunkcyjne, dwa serwery) oraz dostarczone zostaną jeszcze 22 szt licencji systemu obiegu 

dokumentów wraz z oprogramowaniem narzędziowym. 

Przedsięwzięcia pozostałe inwestycyjne  

1) Budowa sieci wodociągowej w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej z 

przyłączami do granicy nieruchomości 

Zadanie to wyszacowano według kosztorysów na kwotę 2.716.793,00 zł. Po rozstrzygnięciu 

przetargu została podpisana umowa z wykonawcą tego zadania w terminie do 14 października 

2011 r. na kwotę 1.644.426,21 zł. 

Ponadto został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie tego 

zadania w wysokości 75 % wartości netto, w ramach naboru z programu PROW -

rozpatrzenie naboru planowane jest w miesiącu wrześniu 2011 r. (ponadto po podpisaniu 

umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie tego zadania ze środków 

UE, będzie złożony wniosek do WFOŚ i GW w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji 

w wysokości 15% wartości netto). 

2) Budowa drogi gminnej nr 115152E Wędrogów -Wola Pękoszewska 2006-2012 

Zadanie to zostało na chwilę obecną zrealizowane. Koszt wykonania tego zadania wynosi 

1.593.000,00 zł, a kwota dofinansowania ma wynosić 50% wartości i pochodzić będzie ze 

środków budżetu państwa w ramach programu NPPDL tzw. Schetynówki.  

3) Urządzenie placu zabaw w miejscowości Chrzczonowice – łączny koszt tego zadania to 

kwota 15.914,49 zł, która obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci – obecnie 

zadanie to jest już zrealizowane a  środki pochodziły z Funduszu Sołeckiego przyznanego dla tej 

miejscowości. 

4) Budowa  oświetlenia ulicznego w Jakubowie, Nowym Lindowie i Budach 

Chojnackich – łącznie na to zadanie zaplanowane jest 82.121 zł. W roku 2011 kwota 18.606 zł – 

w maju została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie oświetlenia w Nowym Lindowie 

(obecnie jest już wykonane). 

Zadania wieloletnie pozostałe 

Zadania wieloletnie pozostałe to: Zimowe utrzymanie dróg, Sporządzenie fragmentu planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz dostawy usług i materiałów które zapewniają ciągłość działania gminy. 

Realizacja tych zadań przebiega systematycznie do założeń. W bieżącym roku realizowane są 

umowy zawarte na te zadania w 2010 roku. Ostatnio podpisana została na korzystnych 

warunkach umowa z bankiem na obsługę bankową budżetu i jednostek budżetowych z BS Biała 

rawska O/Kowiesy (procentowanie środków na rachunkach 3,42 %, dodatkowo możliwość 

lokowania środków na lokatach over night, opłata za przelew 0,25 gr).  


