Objaśnienia 

do wydatków poniesionych w I półroczu 2013r.  na poszczególne przedsięwzięcia.

Wydatki bieżące zaplanowane na 2013 rok na kwotę 859.045,23zł realizowane 
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Projekt "Dla sprawności i zdolności", rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach realizowany przez Urząd Gminy w Radzanowie w okresie od 17.09.2012 do 28.06.2013 roku.

W I półroczu br.  poniesiono wydatki w wysokości 56.004,36 zł  na  prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne uczniów klas i-III szkół podstawowych w Gminie Radzanów u których zdiagnozowano określone problemy. Ogółem wartość całego projektu 98.960,- , zrealizowany został w 99,92% tj. w kwocie 98.876,68.

Projekt "Dziecięca akademia przyszłości", wyrównanie szans edukacyjnych uczniów realizowany w  szkole podstawowej w Rogolinie w okresie od 01.09.2012 do 30.06.2013 roku.

W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 11.625,90 zł.
W ramach projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne w zakresie: ICT, przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, języków obcych, sportowo-wychowawczych, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, zakup pomocy dydaktycznych.  Ogółem wartość projektu 18.024,-, zrealizowano w 99,96% tj. w kwocie 18.017,20. 

Projekt "Wiedza droga do sukcesu", promocja integracji społecznej realizowany w  gimnazjum w Rogolinie w okresie od 01.10.2012 do 28.02.2013 roku.

W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 25.635,58 zł.
W ramach projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne w zakresie: ICT, przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, języków obcych, sportowo-wychowawczych, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, zakup pomocy dydaktycznych.  Ogółem wartość projektu 50.000,-, zrealizowano w 99,22% tj. w kwocie 49.612,44. 

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 345.275,37 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 1.331.508,- , zrealizowano w 75,93% tj. w kwocie 1.011.078,96, 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 28.157,54 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 41,50% tj. w kwocie 103.881,92 pozostała kwota zostanie wykorzystana zgodnie z projektem  tj. do 31.12.2014 roku.    



II. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2013 rok na kwotę 651.688,60

Projekt "Przebudowa ścieżki dla pieszych wraz z placami rekreacyjnymi w miejscowości Bukówno", ułatwienie komunikacji i zwiększenie atrakcyjności wsi Bukówno realizowany przez Urząd Gminy.

W I półroczu br. na realizację projektu nie  poniesiono wydatków, ponieważ odbiór prac odbył się w sierpniu br.                  
Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na lata 2007 - 2013, do wysokości 384.064,- zł (wielkość dotacji zostanie określona po zrealizowaniu zadania). Ogółem wartość projektu 492.931,67, zrealizowano w 3,31% tj. w kwocie 16.295,99.

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 - 2014 wynosi 25.410,-
W I półroczu br. na realizację projektu przekazano dotację w wysokości 6.792,86,-  zł. Ogółem wartość projektu 25.410,- , zrealizowano w 41,60% tj. w kwocie 10.569,95.

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 – 2014, gdzie wkład własny gminy wynosi 13.890,-. 
W I półroczu br. na realizację projektu przekazano dotację w wysokości 1.540,88  zł. 
Ogółem wartość projektu 13.890,- , zrealizowano w 52,62% tj. w kwocie 7.309,51.

Projekt „Rozbudowa centrum wsi Radzanów z budową deptaka wzdłuż drogi powiatowej" realizowany  przez Urząd Gminy w latach 2012-2014, rozwój komunikacji społecznej między mieszkańcami gminy, zwiększenie atrakcyjności wsi Radzanów. 
W I półroczu br. na realizację projektu nie  poniesiono wydatków, ponieważ czekamy na akceptację zmiany zakresu robót przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Ogółem wartość projektu 497.000,- , zrealizowano w 3,42% tj. w kwocie 17.000,-.

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 raty nie wykupione przez bank od wierzyciela w kwocie 45.000,- zł.
Ogółem wartość projektu 460.351,77 , zrealizowano w 97,59% tj. w kwocie 449.278,59,-.

.


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


