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Wejściu w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm., zwanej dalej ustawą o finansach publicznych) towarzyszyło
zwiększenie obowiązków sprawozdawczych obciążających jednostki samorządu terytorialnego.
Oprócz informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych osób prawnych, zarząd powiatu został zobligowany, na podstawie
art. 266 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy do przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych. Zakres przedmiotowy ww. informacji został ustalony postanowieniami
Uchwały Nr VIII/107/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie
ustalenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Wodzisławskiego w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej uchwałą ustalającą zakres informacji
o kształtowaniu się WPF. Zgodnie z treścią § 2 w ww. uchwały, Zarząd Powiatu Wodzisławskiego
przedkłada informację w przedmiotowym zakresie w formie pisemnej. Informacja przedkładana przez
zarząd powinna zawierać:
1)

dane dotyczące wyniku budżetu powiatu według stanu na dzień 30 czerwca roku budżetowego,

2)

dane dotyczące wysokości długu powiatu według stanu na dzień 30 czerwca roku budżetowego
z wyszczególnieniem zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów
wartościowych,

3)

wykaz oraz stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa w art. 226
ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem planistycznym powiązanym z obowiązującym

budżetem, stąd też dane ujęte w informacji o kształtowaniu się WPF będą znacznym stopniu
powtórzeniem danych zawartych w informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,
choć będą to dane o większym stopniu ogólności. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać
w fakcie, iż „…narzędziem urzeczywistniania postanowień prognozy jest budżet realizowany
w danym roku…” (M. Karlikowska, W. Niemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach
publicznych Komentarz, PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław 2010, str 738). W literaturze przedmiotu
można spotkać się z poglądem wręcz kwestionującym sensowność dublowania danych zawartych
z jednej strony w informacji o kształtowaniu się WPF z drugiej natomiast w informacji o przebiegu
wykonania budżetu (R. Trykozko, Ustawa o finansach publicznych, komentarz dla jednostek
samorządu terytorialnego, TaxPress, Warszawa 2010, str. 509).
Stosownie do zasad przyjętych w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały ustalającej zakres informacji
o kształtowaniu się WPF, w dokumencie przedkładanym przez zarząd powinny się znaleźć dane
dotyczące wyniku budżetu powiatu, według stanu na dzień 30 czerwca roku budżetowego.
Analiza wyniku budżetu dokonywana jest w dwóch obszarach a mianowicie wyniku planowanego
oraz wykonanego na koniec okresu sprawozdawczego i polega na zestawieniu dochodów
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(planowanych/wykonanych) z wydatkami (planowanymi/wykonanymi). Dodatnia różnica dochodów
nad wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową, natomiast ujemna różnica dochodów w stosunku
do wydatków stanowi deficyt budżetowy (art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).
Normatywny wynik budżetu nie odzwierciedla w pełni obrazu sytuacji finansowej powiatu, ponieważ
w trakcie jego ustalania nie są uwzględniane przepływy pieniężne w postaci przychodów i rozchodów
budżetowych.
Stosownie do przyjętych w uchwale budżetowej planów finansowych (z uwzględnieniem
wszystkich zmian dokonanych w okresie pierwszego półrocza 2018 roku) dochody powiatu powinny
zamknąć się kwotą 161 167 887,80 zł, natomiast wydatki kwotą 175 768 989,80 zł. Z zestawienia
tych dwóch wielkości wynika, iż planowane wydatki powinny przekroczyć w końcu roku
budżetowego wypracowane dochody. Zgodnie z treścią art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
ujemna różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, tak więc planowany
na koniec 2018 r. deficyt budżetowy powinien się zamknąć kwotą 14 601 102,00 zł. Jako źródło
pokrycia deficytu wskazano przychody budżetowe, na które składają się:
1) pożyczki planowane do zaciągnięcia w wysokości 1 842 603,00 zł,
2) spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 214 446,00 zł,
3) emisja papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł,
4) wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, stanowiące
nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych
wysokości 5 927 887,00 zł.
Ponadto zabezpieczono w budżecie środki finansowe na rozchody budżetowe w kwocie
3 383 834,00 zł z tego:
1) środki finansowe w wysokości 2 023 056,00 zł zostały przeznaczone na spłatę rat
kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów,
2) środki finansowe w wysokości 225 020,00 zł zostały przeznaczone na spłatę rat kapitałowych
od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek,
3) środki finansowe w wysokości 1 135 758,00 zł zostały przeznaczone na pożyczkę
dla SP ZOZ-u, powiatowej jednostki organizacyjnej.
Wynik budżetu wykonany w analizowanym okresie różni się w sposób istotny od planowanego
i obejmuje wszystkie dochody, które wpłynęły na rachunek budżetu oraz wszystkie wydatki dokonane
do dnia 30.06.2018 roku, zgodnie z obowiązującą w gospodarce budżetowej zasadą kasową.
Ze sporządzonego sprawozdania budżetowego Rb-NDS „O nadwyżce lub deficycie jednostki
samorządu terytorialnego” wynika, iż osiągnięte w pierwszym półroczu 2018 r. dochody zamknęły
się

ostatecznie

kwotą

83 399 321,09 zł,

natomiast

wydatki

ukształtowały się

na poziomie

72 867 879,72 zł. Tak, więc w konsekwencji wynik budżetu był dodatni i zamknął się nadwyżką,
w rozumieniu art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 10 531 441,37 zł.
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Osiągnięcie dobrego wyniku finansowego na koniec półrocza nie może stanowić podstawy
w do wyciągania zbyt daleko idących wniosków w zakresie kształtowania się wyniku na koniec roku
budżetowego z uwagi na konieczność uwzględnienia w prowadzonych analizach w szczególności
następujących okoliczności:
1) Czasokresu ustalenia wyniku budżetu, a więc półrocze roku budżetowego, a budżet
jest przecież rocznym planem dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, tymczasem
w ustaleniu salda budżetu bierze się pod uwagę jedynie wykonane dochody i wydatki,
odnotowane w księgach rachunkowych prowadzonych dla potrzeb budżetu powiatu
począwszy od 1 stycznia do 30 czerwca roku budżetowego.
2) Zasady kasowej zgodnie, z którą wydatki, jak i dochody ujmowane są w księgach
rachunkowych w chwili ich faktycznej, pieniężnej realizacji (obciążenia lub uznania rachunku
bankowego), a nie w chwili powstania zobowiązania (należności), którego finansowym
skutkiem jest świadczenie o charakterze pieniężnym.
3) Niskiego poziomu wykonanie wydatków o charakterze inwestycyjnym, które wyniosło
7 924 686,70 zł, tj. 18,62% planu wynoszącego 42 558 054,00 zł oraz wydatków o charakterze
remontowym, które wyniosło 465 451,24 zł, tj. 18,71% planu wynoszącego 2 487 247,00 zł.
Gdyby, w analizowanym okresie przyjąć w stosunku do planu wartość zaangażowania,
wyrażającego sumę wszystkich zawartych umów w analizowanym okresie, to w przypadku
wydatków inwestycyjnych w sprawozdawczości wykazano już kwotę 27 440 685,18 zł
(64,47% planu wydatków inwestycyjnych ogółem), natomiast w przypadku wydatków
remontowych 1 532 641,01 zł (61,61% planu wydatków remontowych ogółem).
4) Relatywnie wysokiego, według stanu na koniec półrocza roku budżetowego, wykonania
dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, co ma swoje uzasadnienie
w rozwiązaniu przyjętym w art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1530).
Stosownie do treści ww. normy prawnej część oświatową subwencji ogólnej przekazuje się
w trzynastu ratach miesięcznych, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części
oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto z uwagi na fakt wypłaty wynagrodzeń „z góry”,
wykonanie dochodów w powyższym zakresie dodatkowo powiększa kolejna transza
subwencji. Gdyby część oświatową przekazywano w równych 12 miesięcznych ratach,
to wpływy z powyższego tytułu, według stanu na koniec czerwca 2018 roku, byłyby niższe
o kwotę 5 923 734,00 zł. Powyższa okoliczność niewątpliwie wpłynęłaby na osiągnięty
na półrocze wynik budżetu.
Zgodnie z treścią § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały ustalającej zakres informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej powiatu w sprawozdaniu półrocznym przedstawia się dane
dotyczące wysokości długu powiatu, według stanu na dzień 30 czerwca roku budżetowego,
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z wyszczególnieniem

zaciągniętych

kredytów,

pożyczek

oraz

wyemitowanych

papierów

wartościowych. Dług powiatu w analizowanym okresie zamknął się kwotą 29 164 289,00 zł, w tym:
1) zobowiązania z tytułu zawartych umów kredytowych długoterminowych wyniosły
12 251 364,00 zł,
2) zobowiązania z tytułu zawartych umów pożyczek wyniosły 1 912 925,00 zł,
3) zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wyniosły 15 000 000,00 zł.
W porównaniu do stanu odnotowanego na koniec pierwszego półrocza 2017 roku dług powiatu
z tytułu zobowiązań długoterminowych zwiększył się z kwoty 15 832 064,00 zł do kwoty
29 164 289,00 zł, tj. o 13 332 225,00 zł (84,21%). Należy podkreślić, iż prawidłowo kształtują się
wskaźniki płynności finansowej wynikające z treści z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Zgodnie z sporządzonym na koniec pierwszego półrocza 2018 r. WPF-em wskaźnik planowanej
łącznej kwoty zobowiązań do dochodów wynosi 2,78% i jest niższy od uśrednionego,
dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 6,24% (dane dotyczące roku 2018).
Zgodnie z treścią § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały ustalającej zakres informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej powiatu, w sprawozdaniu półrocznym przedstawia się dane
dotyczące wykazu oraz stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa
w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Definicję legalną przedsięwzięć zawiera art. 226
ust. 4 cyt. ustawy zgodnie, z którym poprzez przedsięwzięcia wieloletnie należy rozumieć programy,
projekty lub zadania, w tym związane z:
a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych,
b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.
W I półroczu 2018 r. w powiecie wodzisławskim realizowano następujące przedsięwzięcia ujęte
w stosownej uchwale organu stanowiącego:
1) Zadanie pod nazwą „W poszukiwaniu nowych możliwości – Ekonomik na zagranicznych
stażach” realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim. Łączne
nakłady finansowe przeznaczone na wykonanie przedsięwzięcia wynoszą 577 990,00 zł,
z czego do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 10 161,94 zł. W ramach
przyznanych środków sfinansowano w analizowanym okresie koszty przygotowania
i realizacji wizyty przygotowawczej do Portugalii oraz wydatki związane z zakupem
słowników i przewodników dla uczestników projektu. Biorąc pod uwagę aspekt finansowy
zagadnienia, a więc poniesione z budżetu wydatki przeznaczone na realizację powyższego
zadania, można stwierdzić, iż stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi – licząc
od momentu faktycznego rozpoczęcia zadania do końca I półrocza br. – 1,76%.
2) Zadanie

pod

nauczycielskiej”,

nazwą

„Poszerzamy

realizowane

w

horyzonty
ramach

–

podniesienie

programu

Erasmus+

kompetencji
przez

I

kadry
Liceum

Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śląskim. Łączne nakłady finansowe przeznaczone
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na wykonanie przedsięwzięcia wynoszą 85 684,00 zł, z czego do końca I półrocza 2018 roku
wydatkowano

kwotę

73 910,45 zł.

W ramach

przyznanych

środków

sfinansowano

w analizowanym okresie koszty upowszechniania projektu, wyjazdów zagranicznych - zakup
biletów lotniczych, szkoleń językowych i pedagogicznych. Biorąc pod uwagę aspekt
finansowy zagadnienia, a więc poniesione z budżetu wydatki przeznaczone na realizację
powyższego zadania, można stwierdzić, iż stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi –
licząc od momentu faktycznego rozpoczęcia zadania do końca I półrocza br. – 86,26%.
3) Zadanie pod nazwą „Staże zagraniczne – synergia pracy, nauki i doświadczeń zawodowych”
realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim. Łączne nakłady
finansowe

przeznaczone

na wykonanie

przedsięwzięcia

wynoszą

497 319,00 zł,

z czego do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 486 571,39 zł. W ramach
przyznanych środków sfinansowano w analizowanym okresie koszty realizacji wyjazdu
na staż uczniów wraz z opiekunami do Niemiec a także wydatki związane z podsumowaniem
i upowszechnieniem projektu poprzez reklamę i artykuły w prasie. W analizowanym okresie
czasu nastąpiło zakończenie realizacji zadania.
4) Zadanie pod nazwą „Młode kadry naszą przyszłością”, realizowane przez Starostwo
Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację
przedsięwzięcia wynoszą 1 436 565,00 zł, z czego do końca I półrocza 2018 roku
wydatkowano kwotę 403 276,41 zł. W ramach przyznanych środków sfinansowano
w analizowanym okresie koszty rekrutacji uczniów do projektu, koszty ogłoszenia przetargu
nieograniczonego na zakup usług edukacyjnych – kursów i szkoleń certyfikowanych
dla uczniów oraz usług doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, koszty realizacji
staży i praktyk zawodowych dla uczniów u przedsiębiorców i pracodawców oraz koszty
wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu. Biorąc pod uwagę
aspekt

finansowy, a więc poniesione

z budżetu wydatki

przeznaczone

na realizację

analizowanego zadania, można stwierdzić, iż stopień zaawansowania przedsięwzięcia
wynosi – licząc od momentu faktycznego rozpoczęcia zadania do końca br. – 28,07%.
5) Zadanie pod nazwą „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”,
realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację
przedsięwzięcia wynoszą 221 270,00 zł, z czego do końca I półrocza 2018 roku
wydatkowano kwotę 198 010,33 zł. W ramach przyznanych środków sfinansowano
w analizowanym okresie koszty bieżące związane z projektem, takie jak koszty wynagrodzeń
pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu, koszty organizacji wizyt studyjnych
oraz zakup książek na potrzeby doradztwa. Biorąc pod uwagę aspekt finansowy zagadnienia,
a więc poniesione z budżetu wydatki przeznaczone na realizację powyższego zadania, można
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stwierdzić,

iż stopień

zaawansowania

przedsięwzięcia

wynosi – licząc

od momentu

faktycznego rozpoczęcia zadania do końca I półrocza br. – 89,49%.
6) Zadanie pod nazwą „Learning BEAUTY” realizowane przez Powiatowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. Łączne nakłady finansowe
przeznaczone na wykonanie przedsięwzięcia wynoszą 111 864,00 zł, z czego do końca
I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 107 487,67 zł. W ramach przyznanych środków
sfinansowano w analizowanym okresie koszty realizacji wyjazdu uczniów wraz z opiekunami
na Łotwę, do Czech na konferencję podsumowującą projekt oraz koszty promocji projektu
i szkoły. Biorąc pod uwagę aspekt finansowy zagadnienia, a więc poniesione z budżetu
wydatki przeznaczone na realizację powyższego zadania, można stwierdzić, iż stopień
zaawansowania przedsięwzięcia wynosi – licząc od momentu faktycznego rozpoczęcia
zadania do końca I półrocza br. – 96,09%.
7) Zadanie pod nazwą „Europejskie doskonalenie nauczycieli kluczem do nowoczesnej edukacji”
realizowane przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Wodzisławiu Śląskim w ramach programu Erasmus+. Łączne nakłady finansowe
przeznaczone na wykonanie przedsięwzięcia wynoszą 113 551,00 zł, z czego do końca
I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 107 797,74 zł. W ramach przyznanych środków
sfinansowano w analizowanym okresie koszty wyjazdu nauczycieli na kursy zagraniczne.
Biorąc pod uwagę aspekt finansowy zagadnienia, a więc poniesione z budżetu wydatki
przeznaczone na realizację powyższego zadania, można stwierdzić, iż stopień zaawansowania
przedsięwzięcia wynosi – licząc od momentu faktycznego rozpoczęcia zadania do końca
I półrocza br. – 94,93%.
8) Zadanie pod nazwą „Europejskie doświadczenie szansą na lokalnym rynku pracy”
realizowane przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Wodzisławiu Śląskim w ramach programu Erasmus +. Łączne nakłady finansowe
przeznaczone na wykonanie przedsięwzięcia wynoszą 735 968,00 zł, z czego do końca
I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 717 417,37 zł. W ramach przyznanych środków
sfinansowano w analizowanym okresie koszty zajęć dla uczniów wyjeżdzających na praktyki
do Irlandii, Niemiec i Portugalii, koszty podróży i ubezpieczenia uczestników praktyk
i opiekunów, koszty promocji projektu oraz konferencji zakończeniowej. Biorąc pod uwagę
aspekt finansowy zagadnienia, a więc poniesione z budżetu wydatki przeznaczone
na realizację

powyższego

zadania,

można

stwierdzić,

iż

stopień

zaawansowania

przedsięwzięcia wynosi – licząc od momentu faktycznego rozpoczęcia zadania do końca
I półrocza br. – 97,48%.
9) Zadanie pod nazwą „Healthy minds for happy lives” realizowane przez Liceum
Ogólnokształcące w Rydułtowach w ramach programu Erasmus+ Akcja 2. Łączne nakłady
finansowe przeznaczone na wykonanie przedsięwzięcia wynoszą 129 355,00 zł, z czego
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do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 88 225,68 zł. W ramach przyznanych
środków sfinansowano w analizowanym okresie koszty wizyty nauczycieli z uczniami
we Włoszech i Turcji, zakupu sprzętu komputerowego, wyposażenia, artykułów biurowych
związanych z realizacją projektu oraz wynagrodzenia koordynatorów projektu. Biorąc
pod uwagę

aspekt

finansowy

zagadnienia,

a więc

poniesione

z budżetu

wydatki

przeznaczone na realizację powyższego zadania, można stwierdzić, iż stopień zaawansowania
przedsięwzięcia wynosi – licząc od momentu faktycznego rozpoczęcia zadania do końca
I półrocza br. – 68,20%.
10) Zadanie pod nazwą „Szkoła nauczycielem stoi” realizowane przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim w ramach programu Erasmus + Akcja 1. Łączne
nakłady finansowe przeznaczone na wykonanie przedsięwzięcia wynoszą 92 526,00 zł,
z czego do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 92 523,29 zł. W ramach
przyznanych środków sfinansowano w analizowanym okresie koszty zakupu pomocy
dydaktycznych. W analizowanym okresie czasu nastąpiło zakończenie realizacji zadania.
11) Zadanie pod nazwą „Roboticsover Internet Protocol” realizowane przez Powiatowe Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim w ramach programu
Erasmus +. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na wykonanie przedsięwzięcia wynoszą
175 000,00 zł, z czego do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 88 828,96 zł.
W ramach przyznanych środków sfinansowano w analizowanym okresie koszty związane
z wyjazdem uczniów i nauczycieli do Turcji, koszty promocji projektu i szkoły. Biorąc
pod uwagę aspekt finansowy zagadnienia, a więc poniesione z budżetu wydatki
przeznaczone na realizację powyższego zadania, można stwierdzić, iż stopień zaawansowania
przedsięwzięcia wynosi – licząc od momentu faktycznego rozpoczęcia zadania do końca
I półrocza br. – 50,76%.
12) Zadanie pod nazwą „Specjalista w dziedzinie druku 3D” realizowane przez Powiatowe
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim w ramach
programu Erasmus +. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na wykonanie przedsięwzięcia
wynoszą 420 000,00 zł, z czego do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę
191 749,45 zł.

W ramach przyznanych środków sfinansowano w analizowanym okresie

koszty wizyty szkoleniowej we Słowenii, koszty napisania kursu poszerzającego teoretyczną
i praktyczną wiedzę nauczycieli, z dziedziny projektowania maszyn i ochrony zdrowia na
temat technologii druku 3D oraz koszty stworzenie internetowej platformy szkoleniowej
(dostęp on-line do materiałów szkoleniowych) oraz centrum druku 3D umożliwiającego
realizację drukowania 3D - dla celów demonstracyjnych oraz praktycznego zastosowania
technologii

przez

kursantów.

Biorąc

pod uwagę

aspekt

finansowy

zagadnienia,

a więc poniesione z budżetu wydatki przeznaczone na realizację powyższego zadania, można
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stwierdzić, iż stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi – licząc od momentu
faktycznego rozpoczęcia zadania do końca I półrocza br. – 45,65%.
13) Zadanie pod nazwą „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”, realizowane przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Łączne nakłady finansowe przeznaczone
na wykonanie przedsięwzięcia wynoszą 880 500,00 zł, z czego do końca I półrocza 2018 r.
wydatkowano 555 795,44 zł. W ramach przyznanych środków sfinansowano w analizowanym
okresie koszty związane z wyposażeniem 3 punktów dziennego pobytu środowiskowego,
wynagrodzenie

koordynatora

centrum

operacyjnego,

wynagrodzenie

pracowników

zatrudnionych w ramach projektu oraz zakup artykułów spożywczych, środków czystości
w związku z realizacją projektu. Biorąc pod uwagę aspekt finansowy, a więc poniesione
z budżetu wydatki przeznaczone na realizację analizowanego zadania, można stwierdzić,
iż stopień

zaawansowania

przedsięwzięcia

wynosi – licząc

od momentu faktycznego

rozpoczęcia zadania do końca br. – 63,12%.
14) Zadanie pod nazwą „Mieszkania chronione szansą na lepsze życie”, realizowane
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Łączne nakłady
finansowe

przeznaczone

na wykonanie

przedsięwzięcia

wynoszą

279 132,00 zł,

z czego do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano 137 992,21 zł. W ramach przyznanych
środków sfinansowano w analizowanym okresie koszty zorganizowania dla uczestników
projektu różnych form wsparcia np. prac socjalnych, poradnictwa psychologicznego,
prawnego, treningu umiejętności spędzania wolnego czasu, praktycznych umiejętności
życiowych, udzielania pierwszej pomocy oraz koszty wynagrodzenia pracowników
zatrudnionych w ramach projektu. Biorąc pod uwagę aspekt finansowy, a więc poniesione
z budżetu wydatki przeznaczone na realizację analizowanego zadania, można stwierdzić,
iż stopień

zaawansowania

przedsięwzięcia

wynosi – licząc

od momentu faktycznego

rozpoczęcia zadania do końca I półrocza br. – 49,44%.
15) Zadanie pod nazwą „Europejska mobilność zawodową szansą na lepszy start” realizowane
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Łączne nakłady finansowe przeznaczone
na wykonanie przedsięwzięcia wynoszą 523 813,00 zł, z czego do końca I półrocza 2018 roku
wydatkowano

kwotę

515 919,33 zł. W ramach przyznanych

środków sfinansowano

w analizowanym okresie koszty przygotowania uczestników stażu pod względem językowym,
pedagogicznym i kulturowym, koszty uczestnictwa w stażach w Bułgarii oraz koszty
konferencji podsumowującej. Biorąc pod uwagę aspekt finansowy zagadnienia, a więc
poniesione z budżetu wydatki przeznaczone na realizację powyższego zadania, można
stwierdzić, iż stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi – licząc od momentu
faktycznego rozpoczęcia zadania do końca I półrocza br. – 98,49%.
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16) Zadanie pod nazwą „Upowszechnienie dostępu do geo-informacji poprzez cyfryzację zasobu
geodezyjnego
w Wodzisławiu

Powiatu

Wodzisławskiego”

Śląskim.

Łączne

nakłady

realizowane
finansowe

przez

Starostwo

przeznaczone

Powiatowe

na wykonanie

przedsięwzięcia wynoszą 5 400 000,00 zł. z czego do końca I półrocza 2018 roku
wydatkowano kwotę 22 140,00 zł. W ramach przyznanych środków sfinansowano koszty
opracowania dokumentacji technicznej, analizy ekonomicznej i wniosku aplikacyjnego.
Biorąc pod uwagę aspekt finansowy zagadnienia, a więc poniesione z budżetu wydatki
przeznaczone na realizację powyższego zadania, można stwierdzić, iż stopień zaawansowania
przedsięwzięcia wynosi – licząc od momentu faktycznego rozpoczęcia zadania do końca I
półrocza br. – 0,41%.
17) Zadanie pod nazwą „Moja firma – mój sukces” realizowane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu
Śląskim. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na wykonanie przedsięwzięcia wynoszą
71 556,00 zł. z czego do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 7 914,61 zł.
W ramach

przyznanych

środków

sfinansowano

w analizowanym

okresie

koszty

przeprowadzenia szkoleń w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej oraz koszty
doradztwa biznesowego dla uczestników projektu. Biorąc pod uwagę aspekt finansowy
zagadnienia, a więc poniesione z budżetu wydatki przeznaczone na realizację powyższego
zadania, można stwierdzić, iż stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi – licząc
od momentu faktycznego rozpoczęcia zadania do końca I półrocza br. – 11,06%.
18) Zadanie pod nazwą „Matematyka i nauki przyrodnicze pełne przygód”, realizowane w ramach
programu Erasmus+ przez I Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śląskim. Łączne
nakłady finansowe przeznaczone na wykonanie przedsięwzięcia wynoszą 135 500,00 zł,
z czego do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 62 316,17 zł. W ramach
przyznanych środków sfinansowano w analizowanym okresie koszty upowszechniania
projektu, wyjazdów zagranicznych – zakupu biletów lotniczych, koszty przygotowania
językowego. Biorąc pod uwagę aspekt finansowy zagadnienia, a więc poniesione z budżetu
wydatki przeznaczone na realizację powyższego zadania, można stwierdzić, iż stopień
zaawansowania przedsięwzięcia wynosi – licząc od momentu faktycznego rozpoczęcia
zadania do końca I półrocza br. – 45,99%.
19) Zadanie pod nazwą „Gotowi na zmiany” realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy
w Wodzisławiu Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łączne nakłady
finansowe przeznaczone na wykonanie przedsięwzięcia wynoszą 398 517,00 zł, z czego
do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 2 598,58 zł. W ramach przyznanych
środków sfinansowano w analizowanym okresie koszty aktywizacji zawodowej bezrobotnych
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na obszarach
rewitalizowanych, poprzez udział w stażach zawodowych i szkoleniach. Biorąc pod uwagę
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aspekt finansowy zagadnienia, a więc poniesione z budżetu wydatki przeznaczone
na realizację

powyższego

zadania,

można

stwierdzić,

iż

stopień

zaawansowania

przedsięwzięcia wynosi – licząc od momentu faktycznego rozpoczęcia zadania do końca I
półrocza br. – 0,65%.
20) Zadanie pod nazwą „Efektywna współpraca dla eDUkacji szkolnej zorientowanej na rozwój
TECHnologiczny” realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. Łączne
nakłady finansowe przeznaczone na wykonanie przedsięwzięcia wynoszą 86 000,00 zł,
z czego do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 3 817,09 zł. W ramach
przyznanych środków sfinansowano w analizowanym okresie koszty organizacyjne spotkań
uczestników projektu, koszty wyjazdu dwóch uczestników do Tallina oraz zakup materiałów
w celu upowszechnienia projektu. Biorąc pod uwagę aspekt finansowy zagadnienia,
a więc poniesione z budżetu wydatki przeznaczone na realizację powyższego zadania, można
stwierdzić, iż stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi – licząc od momentu
faktycznego rozpoczęcia zadania do końca I półrocza br. – 4,44%.
21) Zadanie pod nazwą „Lomography – interesting way of learning” realizowane przez Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. Łączne nakłady finansowe przeznaczone
na wykonanie przedsięwzięcia wynoszą 48 780,00 zł, z czego do końca I półrocza 2018 roku
wydatkowano

kwotę

20 208,39 zł.

W ramach

przyznanych

środków

sfinansowano

w analizowanym okresie koszty spotkania partnerskiego w Opawie, wizyty w Pradze, koszty
organizacji plenerów fotograficznych, zakup aparatów fotograficznych i materiałów
potrzebnych do wywoływania zdjęć, zakup usług i materiałów promocyjnych. Biorąc
pod uwagę aspekt finansowy zagadnienia, a więc poniesione z budżetu wydatki
przeznaczone na realizację powyższego zadania, można stwierdzić, iż stopień zaawansowania
przedsięwzięcia wynosi – licząc od momentu faktycznego rozpoczęcia zadania do końca
I półrocza br. – 41,43%.
22) Zadanie

pod

nazwą

„Innowacyjne

nauczanie

potrzebą

przyszłości”

realizowane

przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. Łączne nakłady finansowe przeznaczone
na wykonanie

przedsięwzięcia

wynoszą

1 777 130,00 zł.

W

analizowanym

okresie

nie poniesiono żadnych wydatków z powyższego tytułu.
23) Zadanie pod nazwą „Praktyka w Europie - atutem na Śląsku ” realizowane przez Powiatowe
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. Łączne nakłady
finansowe

przeznaczone

na wykonanie

przedsięwzięcia

wynoszą

587 443,00 zł.

W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków z powyższego tytułu.
24) Zadanie pod nazwą „Paszport do europejskiego sukcesu zawodowego” realizowane
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. Łączne nakłady finansowe przeznaczone
na wykonanie

przedsięwzięcia

wynoszą

506 637,00 zł.

nie poniesiono żadnych wydatków z powyższego tytułu.
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W analizowanym

okresie

25) Zadanie pod nazwą „Europejski start w zawodową przyszłość” realizowane przez Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach. Łączne nakłady finansowe przeznaczone
na wykonanie

przedsięwzięcia

wynoszą

281 052,00 zł.

W analizowanym

okresie

nie poniesiono żadnych wydatków z powyższego tytułu.
26) Zadanie pod nazwą „Kalejdoskop zawodów - nowoczesne trendy w polsko-czeskim
szkolnictwie zawodowym” realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Rydułtowach. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na wykonanie przedsięwzięcia
wynoszą 100 467,00 zł. W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków
z powyższego tytułu.
27) Zadanie pod nazwą „Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym
w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego”, realizowane przez Starostwo
Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na wykonanie
przedsięwzięcia wynoszą 3 198 491,00 zł, z czego do końca I półrocza 2018 roku
wydatkowano kwotę 3 071 038,20 zł. W ramach przyznanych środków sfinansowano
w analizowanym okresie koszty zakupu sprzętu w celu doposażenia następujących pracowni
do praktycznej nauki zawodu:
 pracowni

mechatronicznych,

instrumentalnej

i

pomiarów

technicznych,

badań

środowiska, rysunku technicznego oraz technologii oraz chłodnictwa i klimatyzacji
w PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim,
 pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży, hotelarskiej, techniki biurowej,
obsługi gości oraz obsługi turystycznej w ZSE w Wodzisławiu Śląskim,
 pracowni urządzeń techniki komputerowej, lokalnych sieci komputerowych i sieciowych
systemów operacyjnych, aplikacji internetowych, elektrotechniki i elektroniki w ZST
w Wodzisławiu Śląskim,
 pracowni diagnostyki samochodowej oraz komputerowych technik multimedialnych
w ZSP w Pszowie,
 pracowni do rejestracji obrazu oraz ciemni fotograficznej oraz pracowni obsługi gości
w ZSP Nr 2 w Rydułtowach.
Biorąc pod uwagę aspekt finansowy zagadnienia, a więc poniesione z budżetu wydatki
przeznaczone na realizację powyższego zadania, można stwierdzić, iż stopień zaawansowania
przedsięwzięcia wynosi – licząc od momentu faktycznego rozpoczęcia zadania do końca br. –
96,02%.
28) Zadanie pod nazwą „Ośrodek Rozwoju Młodych Kadr” realizowane przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Łączne nakłady finansowe przeznaczone
na wykonanie przedsięwzięcia wynoszą 3 152 019,00 zł, z czego do końca I półrocza
2018 roku wydatkowano kwotę 1 836 767,04 zł. W ramach przyznanych limitów wydatków
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sfinansowano

koszty

sporządzenia

dokumentacji

aplikacyjnej,

robót

budowlanych

oraz wyposażenia następujących pracowni zawodowych:
 pracowni do obróbki plastycznej, ręcznej i mechanicznej,
 pracowni projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
 pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych,
 pracowni mikrobiologicznej.
Biorąc pod uwagę aspekt finansowy, a więc poniesione z budżetu wydatki przeznaczone
na realizację

analizowanego

zadania,

można

stwierdzić,

iż stopień

zaawansowania

przedsięwzięcia wynosi – licząc od momentu faktycznego rozpoczęcia zadania do końca
I półrocza br. – 58,27 %.
29) Zadanie dotyczące przystosowania budynku przy ul. Wolności 24 w Wodzisławiu Śląskim
na potrzeby realizacji projektu pod nazwa „Mieszkania chronione szansą na lepsze jutro”.
Zadanie

powyższe

w Wodzisławiu

realizuje

Śląskim.

Powiatowy

Łączne

nakłady

Zakład

Zarządzania

finansowe

Nieruchomościami

przeznaczone

na realizację

przedsięwzięcia wynoszą 1 368 062,00 zł, z czego do końca I półrocza 2018r. wydatkowano
1 365 602,00 zł. W ramach przyznanych limitów wydatków sfinansowano w analizowanym
okresie

koszty

nadzoru

inwestorskiego.

Biorąc

pod

uwagę

aspekt

finansowy,

a więc poniesione z budżetu wydatki przeznaczone na realizację analizowanego zadania,
można stwierdzić, iż stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi – licząc od momentu
faktycznego rozpoczęcia zadania do końca I półrocza br. – 99,82%.
30) Zadanie inwestycyjne związane z termomodernizacją budynku przy ul. Wolności 24
w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pod nazwa „Mieszkania chronione
szansą na lepsze jutro”. Zadanie powyższe realizuje Powiatowy Zakład Zarządzania
Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim. Łączne nakłady finansowe przeznaczone
na realizację przedsięwzięcia wynoszą 625 298,00 zł, z czego do końca I półrocza 2018 r.
wydatkowano 622 838,00 zł. W ramach przyznanych limitów wydatków sfinansowano
w analizowanym okresie koszty nadzoru inwestorskiego. Biorąc pod uwagę aspekt finansowy,
a więc poniesione z budżetu wydatki przeznaczone na realizację analizowanego zadania,
można stwierdzić, iż stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi – licząc od momentu
faktycznego rozpoczęcia zadania do końca I półrocza br. – 99,61%.
31) Zadanie pod nazwą „Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30
w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn. „Oaza aktywności” realizowane
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Łączne nakłady
finansowe przeznaczone na wykonanie przedsięwzięcia wynoszą 3 111 500,00 zł, z czego
do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano 88 683,00 zł. W ramach przyznanych limitów
wydatków sfinansowano koszty wykonania dokumentacji technicznej oraz projektowej.

12

Biorąc pod uwagę aspekt finansowy, a więc poniesione z budżetu wydatki przeznaczone
na realizację

analizowanego

zadania,

można

stwierdzić,

iż stopień

zaawansowania

przedsięwzięcia wynosi – licząc od momentu faktycznego rozpoczęcia zadania do końca
I półrocza br. – 2,85%.
32) Zadanie pod nazwą „Modernizacja źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża
Jana Pawła II w Gorzycach”. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na wykonanie
przedsięwzięcia wynoszą 2 678 630,00 zł, z czego do końca I półrocza 2018r. wydatkowano
2 678 418,87 zł. W ramach przyznanych limitów wydatków sfinansowano w analizowanym
okresie między innymi koszty montażu instalacji gazowej i olejowej, montażu i rozruchu
kaskady kotłów, montażu instalacji solarnej oraz nadzorów inwestorskich. W analizowanym
okresie nastąpiło zakończenie realizacji zadania.
33) Zadanie pod nazwą „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Powiatowego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim” realizowane przez
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. Łączne
nakłady finansowe przeznaczone na wykonanie przedsięwzięcia wynoszą 299 356,00 zł,
z czego do końca I półrocza 2018r. wydatkowano 15 436,50 zł. W ramach przyznanych
limitów wydatków sfinansowano w analizowanym okresie koszty sporządzenia wniosku
aplikacyjnego dla projektu. Biorąc pod uwagę aspekt finansowy, a więc poniesione z budżetu
wydatki przeznaczone na realizację analizowanego zadania, można stwierdzić, iż stopień
zaawansowania przedsięwzięcia wynosi – licząc od momentu faktycznego rozpoczęcia
zadania do końca I półrocza br. – 5,16%.
34) Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej połączona
z wymianą źródeł ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu
wodzisławskiego: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach oraz Powiatowego
Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni”. Łączne nakłady finansowe
przeznaczone na wykonanie przedsięwzięcia wynoszą 4 045 603,00 zł, z czego do końca
I półrocza 2018r. wydatkowano 70 602,00 zł. W analizowanym okresie nie poniesiono
żadnych

wydatków

z powyższego

tytułu.

Biorąc

pod uwagę

aspekt

finansowy,

a więc poniesione z budżetu wydatki przeznaczone na realizację analizowanego zadania,
można stwierdzić, iż stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi – licząc od momentu
faktycznego rozpoczęcia zadania do końca I półrocza br. – 1,75%.
35) Zadanie pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci
ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi
oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach”. Łączne
nakłady finansowe przeznaczone na wykonanie przedsięwzięcia wynoszą 1 005 717,00 zł,
W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków z powyższego tytułu.
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36) Porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Radlin zadania publicznego w zakresie
zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Radlin,
wykonywane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Syryni. Łączne nakłady finansowe
przeznaczone na wykonanie przedsięwzięcia wynoszą 952 000,00 zł, z czego do końca
I półrocza 2018r. wydatkowano całą kwotę. W związku z realizacją ww. przedsięwzięcia
pokryto koszty letniego i zimowego utrzymania dróg, chodników, drogowych obiektów
inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch, itp. W analizowanym okresie czasu nastąpiło
zakończenie realizacji zadania.
37) Zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów
ewidencyjnych: Buków, Ligota, Lubomia, Nieboczowy i Syrynia położonych w jednostce
ewidencyjnej Lubomia Powiatu Wodzisławskiego”, realizowane przez Starostwo Powiatowe
w Wodzisławiu

Śląskim.

Łączne

nakłady

finansowe

przeznaczone

na wykonanie

przedsięwzięcia wynoszą 440 000,00 zł, z czego do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano
395 973,90 zł. W związku z realizacją ww. przedsięwzięcia pokryto koszty związane
z wykonaniem części prac dotyczących operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów
i budynków. Biorąc pod uwagę aspekt finansowy, a więc poniesione z budżetu wydatki
przeznaczone

na realizację

analizowanego

zadania,

można

stwierdzić,

iż stopień

zaawansowania przedsięwzięcia wynosi – licząc od momentu faktycznego rozpoczęcia
zadania do końca I półrocza br. – 89,99%.
38) Porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Radlin zadania publicznego w zakresie
zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Radlin,
wykonywane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Syryni. Zadanie będzie realizowane w latach
2018 – 2021. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na wykonanie przedsięwzięcia
wynoszą 1 116 000,00 zł. W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków
z powyższego tytułu.
39) Zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów
ewidencyjnych: Godów, Gołkowice, Krostoszowice, Łaziska, Podbucze, Skrbeńsko,
Skrzyszów położonych w jednostce ewidencyjnej Godów Powiatu Wodzisławskiego”,
realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim. Łączne nakłady finansowe
przeznaczone na wykonanie przedsięwzięcia wynoszą 700 000,00 zł. W analizowanym
okresie nie poniesiono żadnych wydatków z powyższego tytułu.
40) Zadanie związane z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim. Łączne nakłady finansowe przeznaczone
na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 472 617,00 zł, z czego do końca I półrocza 2018 r.
wydatkowano 789 746,97 zł. W ramach przyznanych limitów wydatków sfinansowano
w analizowanym okresie koszty aktualizacji dokumentacji projektowej. Biorąc pod uwagę
aspekt finansowy, a więc poniesione z budżetu wydatki przeznaczone na realizację
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analizowanego zadania, można stwierdzić, iż stopień zaawansowania przedsięwzięcia
wynosi – licząc od momentu faktycznego rozpoczęcia zadania do końca I półrocza br. –
53,63%.
41) Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku przy ul. 26 Marca 164 w Wodzisławiu
Śląskim”, które będzie realizowane przez Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami
w Wodzisławiu Śl. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia
wynoszą 1 653 213,00 zł, z czego do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano
1 173 373,09 zł. W ramach przyznanych limitów wydatków sfinansowano wykonanie
następujących robót budowlanych:
-

docieplenie ścian zewnętrznych styropianem,

-

docieplenie dachów od zewnątrz styropapą,

-

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

oraz wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej.
Biorąc pod uwagę aspekt finansowy, a więc poniesione z budżetu wydatki przeznaczone
na realizację

analizowanego

zadania,

można

stwierdzić,

iż stopień

zaawansowania

przedsięwzięcia wynosi – licząc od momentu faktycznego rozpoczęcia zadania do końca
I półrocza br. – 70,98%.
42) Zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 5003S (ul. Radlińska w Wodzisławiu Śl.)”. Łączne nakłady finansowe
przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 64 575,00 zł. W analizowanym okresie
nie poniesiono żadnych wydatków z powyższego tytułu.
43) Zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Bełsznicy)”. Łączne nakłady
finansowe

przeznaczone

na

realizację

przedsięwzięcia

wynoszą

114 900,00 zł.

W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków z powyższego tytułu.
44) Zadanie

pod

nazwą

„Termomodernizacja

budynku

Zespołu

Placówek

Szkolno-

Wychowawczo-Rewalidacyjnych przy ul. Kopernika 71 w Wodzisławiu Śląskim”. Łączne
nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 434 449,00 zł,
z czego do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano 92 995,60 zł. W ramach przyznanych
limitów wydatków sfinansowano w analizowanym okresie koszty docieplenia stropodachów,
częściowej wymiany stolarki okiennej, czyszczenia i malowania elewacji. Biorąc pod uwagę
aspekt finansowy, a więc poniesione z budżetu wydatki przeznaczone na realizację
analizowanego zadania, można stwierdzić, iż stopień zaawansowania przedsięwzięcia
wynosi – licząc od momentu faktycznego rozpoczęcia zadania do końca I półrocza br. –
3,82%.
45) Zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt
przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszowska) z drogą powiatową
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nr 5000S (ul. Górnicza) w Wodzisławiu Śląskim”. Łączne nakłady finansowe przeznaczone
na realizację przedsięwzięcia wynoszą 300 000,00 zł. W analizowanym okresie nie poniesiono
żadnych wydatków z powyższego tytułu.
46) Zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 5024S (ul. Traugutta w Pszowie)”. Łączne nakłady finansowe
przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 61 250,00 zł. W analizowanym okresie
nie poniesiono żadnych wydatków z powyższego tytułu.
47) Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej DP 5005S (ul. Mikołaja Kopernika) z DP
5006S (ul. Skrzyszowska) w Wodzisławiu Śląskim”. Łączne nakłady finansowe przeznaczone
na realizację przedsięwzięcia wynoszą 653 832,00 zł. z czego do końca I półrocza 2018 roku
wydatkowano 404 122,51 zł. Biorąc pod uwagę aspekt finansowy, a więc poniesione
z budżetu wydatki przeznaczone na realizację analizowanego zadania, można stwierdzić,
iż stopień

zaawansowania

przedsięwzięcia

wynosi – licząc

od momentu

faktycznego

rozpoczęcia zadania do końca I półrocza br. – 61,81%.
48) Zadanie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej
nr 5043S (ul. Wiejska) z drogą gminną (ul. Boryńska) w Gogołowej poprzez korektę
geometrii oraz skanalizowanie skrzyżowania i wprowadzenie nowej organizacji ruchu”.
Łączne

nakłady

finansowe

przeznaczone

na

realizację

przedsięwzięcia

wynoszą

1 472 811,00 zł, z czego do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano 1 472 809,49 zł.
W analizowanym okresie czasu nastąpiło zakończenie realizacji zadania.
49) Zadanie związane z przebudową i modernizacją Zespołu Placówek Szkolno-WychowawczoRewalidacyjnych przy ul. Kopernika 71 w Wodzisławiu Śląskim cz. 1 „Przebudowa sali
gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym”. Łączne nakłady finansowe
przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 828 878,00 zł, z czego do końca
I półrocza 2018 roku wydatkowano całość przyznanych środków, zakończono prace
budowlane i dokonano odbioru robót. W związku z powyższym analizowanym okresie czasu
nastąpiło zakończenie realizacji zadania.
50) Zadanie pod nazwą „Przebudowa boiska sportowego wraz z pozostałym zagospodarowaniem
terenu przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych przy w Wodzisławiu
Śląskim”. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą
1 156 384,00 zł, z czego do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano całość przyznanych
środków, zakończono prace budowlane i dokonano odbioru robót. W związku z powyższym
analizowanym okresie czasu nastąpiło zakończenie realizacji zadania.
51) Zadanie pod nazwą „Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Wodzisławiu Śl.”, realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.
Łączne

nakłady

finansowe

przeznaczone

na

realizację

przedsięwzięcia

wynoszą

317 307,00 zł, z czego do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano 38 900,00 zł. W ramach
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przyznanych limitów wydatków sfinansowano w analizowanym okresie koszty wykonania
projektu budowlano-wykonawczego. Biorąc pod uwagę aspekt finansowy, a więc poniesione
z budżetu wydatki przeznaczone na realizację analizowanego zadania, można stwierdzić,
iż stopień

zaawansowania

przedsięwzięcia

wynosi – licząc

od momentu

faktycznego

rozpoczęcia zadania do końca I półrocza br. – 12,26%.
52) Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku przy ul. Strażackiej 1 w Gołkowicach”
realizowane przez Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl.
Łączne

nakłady

finansowe

przeznaczone

na

realizację

przedsięwzięcia

wynoszą

1 105 096,00 zł, z czego do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano 14 170,00 zł.
W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków z powyższego tytułu.
53) Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku przy ul. Młodzieżowej 45 w Wodzisławiu
Śląskim”

realizowane

przez

Powiatowy

Zakład

Zarządzania

Nieruchomościami

w Wodzisławiu Śl. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia
wynoszą 541 755,00 zł, z czego do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano 7 085,00 zł.
W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków z powyższego tytułu.
54) Zadanie związane z opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi
powiatowej 3512S (ul. Raciborska Bełsznica - Rogów)”. Łączne nakłady finansowe
przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 200 000,00 zł. W analizowanym okresie
nie poniesiono żadnych wydatków z powyższego tytułu.
55) Zadanie związane z opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa ul. Wyzwolenia
w Rogowie”. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą
150 000,00 zł. W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków z powyższego
tytułu.
56) Porozumienie w sprawie powierzenia gminie Lubomia prowadzenia zadania publicznego
zarządzania drogą powiatową nr 3545S w zakresie pełnienia funkcji inwestora celem
przebudowy leżących w jej ciągu ul. Korfantego i Mickiewicza w Lubomi. Łączne nakłady
finansowe

przeznaczone

na realizację

przedsięwzięcia

wynoszą

2 000 000,00 zł.

W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków z powyższego tytułu.

…………………………………..
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