
Objaśnienia  

 

do wydatków poniesionych w I półroczu 2020r.  na poszczególne przedsięwzięcia. 

 

I. Wydatki bieżące zaplanowane na 2020 rok na  przedsięwzięcia w kwocie 

1.067.323,29 z tego: 

a) wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z UE w kwocie 549.702,84 

    z tego: 

       - „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów”  projekt realizowany  

          w latach 2019-2021. Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu, 

           zaplanowano wydatki na 2020r w kwocie161.620,- zł. Ogółem wartość projektu  

           288.060,-.  

       - „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu  

         Gminy Radzanów”  projekt realizowany w latach 2018-2020. 

                 W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości  

                 157.208,41 zł tj. 40,51% planu rocznego wynoszącego 388.082,84. 

                 Ogółem wartość projektu 1.291.370,40 , zrealizowano w 58,69% tj. w kwocie 

                 757.959,39. 

  b) wydatki na pozostałe zadania w kwocie 517.620,45 z tego: 

    -  „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 i  2019/2020” ” 

       projekt  realizowany w latach 2018-2020. W I półroczu br. na realizację projektu 

       poniesiono wydatki w wysokości 41.358,60 zł tj. 27,89% planu rocznego  

       wynoszącego 148.284,45. Ogółem wartość projektu 492.825,60 , zrealizowano 

       w 53,22% tj. w kwocie 262.288,53.  Przedsięwzięcie  zakończone. Niski procent 

       wykonania wynika z  mniejszej ilości przejechanych kilometrów w wyniku 

       zamknięcia szkół w związku z COVID-19. 

     - „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” projekt  realizowany  

           w latach 2019-2021. W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki  

           w wysokości 153.890,- zł tj. 41,67% planu rocznego wynoszącego 369.336,-. 

                  Ogółem wartość projektu 738.672,- , zrealizowano w 29,17% tj. w kwocie  

                  215.446,-. 

II. Wydatki majątkowe  na przedsięwzięcia nie były planowane na 2020 rok  

zaplanowano wydatki na 2021 rok na przedsięwzięcie: 

a) Przedsięwzięcie ujęte w WPF na projekt realizowany z udziałem środków 

z UE : 

              - „Budowa sieci wodociągowej w m. Kadłubska Wola, gm. Radzanów” 

                 projekt realizowany w latach 2017-2021.                         

                        Ogółem wartość projektu 1.446.863,46. Projekt w trakcie realizacji.  

                        Zawarliśmy umowę w 2020r.  o przyznaniu pomocy ze środków UE 

                        w wysokości 748.487,- zł. 

 

 

 Nie udzielano poręczeń i gwarancji. 

Nie wystąpiły przedsięwzięcia w ramach umów o partnerstwie publiczno-prawnym. 


