Objaśnienia 

do wydatków poniesionych w I półroczu 2014r.  na poszczególne przedsięwzięcia.

Wydatki bieżące zaplanowane na 2014 rok na kwotę 436.368,01zł  z tego :

realizowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„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 21.343,04 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 78,51% tj. w kwocie 196.549,46 pozostała kwota zostanie wykorzystana zgodnie z projektem  tj. do 31.12.2014 roku.    

pozostałe przedsięwzięcia:
- „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2013-2014” w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 139.815,93 zł. Ogółem wartość przedsięwzięcia 248.640,- , zrealizowano w 97,33% tj. w kwocie 241.989,11  Przedsięwzięcie zakończone, nie wykorzystano całej kwoty w związku z mniejszą liczbą dni zajęć lekcyjnych niż planowano.

- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” umowa zawarta od 1.07.2013 do 31.12.2014 roku. W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 99.792,- zł. Ogółem wartość projektu 299.376 , zrealizowano w 61,11% tj. w kwocie 182.952,- pozostała kwota zostanie wykorzystana zgodnie z umową  tj. do 31.12.2014 roku.    



II. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2014 rok na kwotę 433.564,29

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 – 2015, gdzie wkład własny gminy wynosi 15.064,42. 
W I półroczu br. na realizację projektu przekazano dotację w wysokości 5.201,43  zł. 
Ogółem wartość projektu 15.064,42,- , zrealizowano w 72,82% tj. w kwocie 10.970,06.

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. przedsięwzięcie zostało zakończone, wydatkowaliśmy 413.057,85.
Ogółem wartość projektu 523.003,50 , zrealizowano w 99,81% tj. w kwocie 521.998,49-.

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

