Objaśnienia 
do wydatków poniesionych w I półroczu 2012r.  na poszczególne przedsięwzięcia.

Wydatki bieżące zaplanowane na 2012 rok na kwotę 1.581.327,27zł

I.1.Wydatki bieżące realizowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Projekt "Nowe kwalifikacje dla rolników – program szkoleniowo-doradczy”" realizowany przez Urząd Gminy w Radzanowie w okresie od 01.08.2011 do 30.09.2012 roku.

W I półroczu br.  poniesiono wydatki w wysokości 289.324,02 zł  na  za zarządzanie projektem;  koszty: badań lekarskich, egzaminami na: prawo jazdy kat. D, B, C; kursy: kwalifikacji wstępnej w zakresie przewozu drogowego, spawania, przedstawiciela handlowego + prawo jazdy kat B, prawa jazdy kat. D, prowadzenia rachunkowości w gosp. Rolnych + obsługa komputera, pracownika biurowego z obsługą komputera; ewaluacja projektu. Ogółem wartość całego projektu 439.910 i zrealizowany został w 79,70% tj. w kwocie 350.596,85.

Projekt "Wiedza Twoją Przyszłością" realizowany w trzech szkołach podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.09.2010 do 31.07.2012 roku.

W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 296.565,41 zł.
W ramach projektu realizowane są w czterech szkołach dodatkowe zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne, zajęcia profilaktyczne w ramach programu prewencyjnego, dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań, poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe i działania towarzyszące (posiłki i dowożenie uczniów).
Ogółem wartość projektu 1.258.000,- , zrealizowano w 97,49% tj. w kwocie 1.226.390,80, pozostała kwota zostanie wykorzystana zgodnie z projektem  tj. do 31.07.2012 roku.                 

Projekt "Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła" realizowany w trzech szkołach podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2013 roku

W I półroczu br. na realizację programu poniesiono wydatki w wysokości 316.825,86 zł                    
W ramach projektu realizowane są w czterech szkołach dodatkowe zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne, zajęcia profilaktyczne w ramach programu prewencyjnego, dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań, poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe i działania towarzyszące (posiłki i dowożenie uczniów).
Ogółem wartość projektu 1.373.508,- , zrealizowano w 97,49% tj. w kwocie 316.825,86, pozostała kwota zostanie wykorzystana zgodnie z projektem  tj. do 31.12.2013 roku.                 

Projekt ‘Społeczność aktywna społecznością jutra” realizowany przez GOPS 
w Radzanowie w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2014 roku.
W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 20.308,96 zł.
W ramach projektu realizowane są szkolenia i działania  z kontraktów socjalnych, wypłacane zasiłki celowe i zarzadzanie projektem.
Ogółem wartość projektu 250.334,99,- , zrealizowano w 8,12% tj. w kwocie 20.308,96 pozostała kwota zostanie wykorzystana zgodnie z projektem  tj. do 31.12.2014 roku.    

I.2.  Wydatki bieżące realizowane z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Umowa na „Dowożenie uczniów do szkół” – umowa zawarta przez Urząd Gminy na okres roku szkolnego 2011/2012 na kwotę 230.365,80 zrealizowano w tym okresie kwotę 218.513,38 tj. 94,86%.
W I półroczu wydatkowano 114.454,95zł.      


II. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2012 rok na kwotę 177.880,-

Projekt "Utwardzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Radzanów" realizowany przez Urząd Gminy.

W I półroczu br. na realizację projektu nie  poniesiono wydatków, ponieważ odbiór prac odbył się w lipcu br.                  
Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na lata 2007 - 2013, w wysokości 121.571,- zł.

Projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" koordynowany przez Urząd Wojewódzki z priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7 Promocja Gospodarcza. Wkład Gminy w latach 2011 - 2013 wynosi 25.410,-
W I półroczu br. na realizację projektu przekazano dotację w wysokości 13.770,-  zł.

Projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” koordynowany przez Urząd Wojewódzki realizowany w latach 2011 – 2013, gdzie wkład własny gminy wynosi 13.890,-. 
W I półroczu br. na realizację projektu przekazano dotację w wysokości 10.605,-  zł.

Projekt „Modernizacja i uzupełnienie systemu drogowego w gminie Radzanów" realizowany  przez Urząd Gminy w latach 2010-2012 w ramach kredytu kupieckiego nie wykupionego przez bank.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, gdyż termin spłaty trzeciej raty przewidziany jest do 31.12.2012 roku.

Projekt "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radzanów" realizowany przez Urząd Gminy w ramach kredytu kupieckiego: wykupionego przez bank i nie wykupionego przez bank.

W I półroczu br. spłacono końcówkę  raty z kredytu wykupionego przez bank oraz rozpoczęto spłaty rat nie wykupionych przez bank od wierzyciela w kwocie 38.478,59,- zł.

.


 Nie udzielano poręczeń i gwarancji.
Nie wystąpiły przedsięwzięcia w ramach umów o partnerstwie publiczno-prawnym.


