Objaśnienia 
do wydatków poniesionych w I półroczu 2011r.  na poszczególne przedsięwzięcia.


Wydatki bieżące realizowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Projekt "Rolnik bliżej rynku pracy – program szkoleniowo-doradczy”" realizowany przez Urząd Gminy w Radzanowie w okresie od 01.01.2010 do 28.02.2011 rok.

W I półroczu br. na zakończenie realizacji projektu poniesiono wydatki w wysokości 39.625,98 zł  na  za zarządzanie projektem oraz promocję i raport końcowy ewaluacji.
W ramach projektu zostały pokryte koszty szkoleń wraz z badaniami lekarskimi, egzaminami na: prawo jazdy kat. C, C+E, wózki jezdniowe,, operator maszyn drogowych, kelner/barman obsługa kas fiskalnych.
Ogółem wartość całego projektu 481.214 i zrealizowany został w 99,50% tj. w kwocie 478.819,86.

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 331.249,97 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 50,02% tj. w kwocie 629.290,57, pozostała kwota zostanie wykorzystana zgodnie z projektem  tj. do 31.07.2012 roku.                 

Program "Zagrajmy o sukces" realizowany gimnazjum w okresie od 01.09.2010 do 30.11.2011 roku

W I półroczu br. na realizację programu poniesiono wydatki w wysokości 9.779,82 zł                    
W ramach projektu realizowane są w gimnazjum zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, języków obcych, zajęcia ICT,  zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz zajęcia sportowo-wychowawcze.
Ogółem wartość projektu 22.090,- zrealizowano w 77,86%, pozostała kwota zostanie wykorzystana zgodnie z projektem do 30.11.2011 roku.


Wydatki majątkowe

Projekt "Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Radzanów-Bukówno-Młodynie wraz z oczyszczalnią ścieków dla potrzeb PSP Czarnocin oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Radzanów" realizowany przez Urząd Gminy.

W I półroczu br. na realizację projektu nie  poniesiono wydatków, ponieważ odbiór prac przewiduje się w miesiącu wrześniu.                  
Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na lata 2007 - 2013, w wysokości 2.317.799,- zł (z podziałem na lata 2010-2011).

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.

W I półroczu br. na realizację projektu przekazano dotację w wysokości 13.643,-  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 drugiej raty przewidziany jest do 30.12.2011 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 raty z kredytu wykupionego przez bank w kwocie 43.200,- zł.

Projekt "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Grotkach" realizowany przez Urząd Gminy

W I półroczu br. na realizację projektu nie  poniesiono wydatków.  Planuje się realizację w drugim półroczu.


 Nie udzielano poręczeń i gwarancji.
Nie wystąpiły przedsięwzięcia w ramach umów o partnerstwie publiczno-prawnym.
Nie wystąpiły przedsięwzięcia w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki.



