
Objaśnienia  
 

do wydatków poniesionych w I półroczu 2015r.  na poszczególne przedsięwzięcia. 
 

I.  Wydatki bieżące zaplanowane na 2015 rok na kwotę 218.758,45zł  z tego : 
 
a) realizowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Projekt „Moja przyszło ść” realizowany w szkołach podstawowych i gimnazjum gminy 
Radzanów w okresie od 01.09.2014 do 30.06.2015 roku. Projekt miał na celu wyrównanie 
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. 
 
W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 52.118,75 zł. 
W ramach projektu realizowane były zajęcia z języka obcego, przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych, zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, 
organizacja całodziennych zajęć otwartych w instytucjach związanych ze szkolnictwem 
wyższym, edukacją, kulturą, zakupiono materiały edukacyjne i sprzęt do prowadzenia zajęć. 
Ogółem wartość projektu 98.040,00 , zrealizowano w 100% tj. w kwocie 98.037,91. 
  

b) pozostałe przedsięwzięcia: 
 „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2014-2015” w I półroczu br. poniesiono 
wydatki w wysokości 135.305,51 zł. Ogółem wartość przedsięwzięcia 246.222,90 , 
zrealizowano w 87,27% tj. w kwocie 214.889,96. Przedsięwzięcie zakończone. Niski procent 
wykonania wynika z tego, że w lipcu wpłynęła faktura za czerwiec w kwocie 23.552,53.  Po 
dokonaniu zapłaty wykonanie będzie wynosiło 238.442,49 tj. 96,84%. Nie wykorzystano 
całej kwoty w związku z mniejszą liczbą dni zajęć lekcyjnych niż planowano. 

 
 

II.  Wydatki maj ątkowe zaplanowane na 2015rok na kwotę 41.382,47 z tego: 
 

a) realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o 
finansach publicznych: 

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 
13.179,45.  
W I półroczu br. na realizację projektu przekazano dotację w wysokości 3.368,96  zł.  
Ogółem wartość projektu 13.179,45,- , zrealizowano w 100% tj. w kwocie 13.179,45. 
 
Projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 
mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 
koordynowany przez Urząd Wojewódzki realizowany w latach 2011 – 2015, gdzie wkład 
własny gminy wynosi 18.354,47. 
W I półroczu br. na realizację projektu przekazano dotację w wysokości 14.013,51  zł.  
Ogółem wartość projektu 18.354,47 , zrealizowano w 100% tj. w kwocie 18.354,47. 
 



b) pozostałe przedsięwzięcia: 
„Budowa sieci wodociągowej Bukówno-Czarnocin” projekt realizowany w latach 2015-
2017. 
W I półroczu br. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 17.712,- zł tj. 
73,80% planu rocznego. 
Ogółem wartość projektu 600.000,- , zrealizowano w 2,95% tj. w kwocie 17.712. 
 
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodynie Górne” projekt realizowany w 
latach 2014-2016. 
W 2015 roku nie planowano wydatków na ten cel. Realizacja zaplanowana na  2016 rok. 
Ogółem wartość projektu 186.800,- , zrealizowano w 7,66% tj. w kwocie 14.300,-. 
 
 
 Nie udzielano poręczeń i gwarancji. 
Nie wystąpiły przedsięwzięcia w ramach umów o partnerstwie publiczno-prawnym. 


