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Załącznik Nr 4  

do informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Miasta Brzeziny 

za I półrocze 2015 roku 

 

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku 

 
 

Lp 
   

 

jednostka 

odpowiedz

ialna 

 

 

okres realizacji  

(w wierszu 

program/umow

a) 

 

 

Klas. Budżet. 

 

 

łączne 

nakłady 

finansowe 

 

 

wydatki 

poniesione w 

latach 

poprzednich 

 

 

Plan i wykonanie 

wydatków za 2015 rok 

Stopień 

zaawanso

wania 

realizacji 

programó

w 

wieloletnic

h (%) kol. 

(11+9)/8 
Od Do Dział Rozdz. Plan na 2015 

rok 

Wykonanie         

za I półrocze 

2015 rok 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Przedsięwzięcia ogółem     4 584 486,80 1 476 926,76 1 456 985,68 581 190,54 44,89% 

  - wydatki bieżące     3 034 486,80 1 476 926,76 1 406 985,68 581 190,54 67,82% 

  - wydatki majątkowe     1 550 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00% 

 1) programy, projekty lub zadania (razem) 4 584 486,80 1 476 926,76 1 456 985,68 581 190,54 44,89% 

  - wydatki bieżące     3 034 486,80 1 476 926,76 1 406 985,68 581 190,54 67,82% 

  - wydatki majątkowe     1 550 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00% 

 a) programy, projekty lub zadania związane z programami 

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3, (razem) 

1 921 451,30 1 224 891,26 695 985,68 326 035,34 80,72% 

  - wydatki bieżące  1 921 451,30 1 224 891,26 695 985,68 326 035,34 80,72% 

 Druga młodość z 

komputerem - 

przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

cyfrowemu dla osób 

50+ w Brzezinach 

Miasto 

Brzeziny 

2013 2020 853 85395 1 261 340,00 739 040,68 521 969,32 152 064,01 70,65% 

 Okno na świat - 

przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

cyfrowemu w 

mieście Brzeziny 

Miasto 

Brzeziny 

2011 2020 853 85395 660 111,30 485 850,58 174 016,36 173 971,33 99,96% 

  - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) 

 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w 

lit.a i b) (razem) 

2 663 035,50 252 035,50 761 000,00 255 155,20 19,05% 

  - wydatki bieżące 1 113 035,50 252 035,50 711 000,00 255 155,20 45,57% 

 Zmiana miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

miasta Brzeziny dla 

jedenastu obszarów 

położonych na 

terenie miasta 

 Miasto 

Brzeziny 

2014 2016 710 71004 233 035,50 7 035,50 126 000,00 18 592,00 11,00% 

 Odbiór odpadów 

komunalnych z 

terenu  Miasta 

Brzeziny z 

nieruchomości, na 

których zamieszkują 

mieszkańcy 

 Miasto 

Brzeziny 

2014 2016 900 90002 880 000,00 245 000,00 585 000,00 236 563,20 54,72% 

  - wydatki majątkowe     1 550 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00% 

 Ekologiczna 

modernizacja źródeł 

ciepła w Brzezinach 

 Miasto 

Brzeziny 

2015 2018 400 40001 1 550 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00% 
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Informacja o realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Brzeziny 

 za I półrocze 2015 roku 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Brzeziny IV/26/2015 z dnia 29 

stycznia 2015 roku. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej i po zmianach w ciągu roku przedstawia się następująco: 

Na wydatki bieżące przedsięwzięć na 2015 rok zaplanowano kwotę  1.406.985,68 zł, a wydatkowano w I 

półroczu 2015 roku - 581.190,54 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 67,82%). Na wydatki 

majątkowe zaplanowano 50.000,00 zł, a wydatkowano – 0,00 zł. 

 

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco: 

 

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem) – plan na 2015 rok – 695.985,68 zł, wykonanie – 

326.035,34 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 80,72%), w tym: 

 wydatki bieżące – plan – 695.985,68 zł, wykonanie – 326.035,34 zł (stopień zaawansowania 

realizacji przedsięwzięć – 80,72%), w tym:  

 „Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w 

Brzezinach”. Limit wydatków bieżących na lata 2013-2020 stanowi kwotę 1.261.340,00 zł, z tego: 

plan na rok 2015 – 521.969,32 zł, wykonanie – 152.064,01 zł (stopień zaawansowania realizacji 

przedsięwzięć – 70,65%), z czego zaplanowano na 2015 rok 30,00 zł, ale nie poniesiono w I 

półroczu kosztów, które zgodnie z umową miasto musi zabezpieczyć na dostęp do Internetu przez 

okres pięciu lat po zakończeniu realizacji projektu. Projekt zakończy się w II półroczu 2015r.  Na 

realizację tego projektu w dniu 23.10.2013r. została podpisana umowa o dofinansowanie z 

Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększenie 

innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - 

eInclusion.. Wartość projektu wynosi 1.260.980,00 zł i będzie w 85%  dofinansowany z UE w 

kwocie – 1.071.833,00 zł i w 15% z dotacji z budżetu państwa w kwocie 189.147,00 zł. W ramach 

umowy o dofinansowanie miasto musi ponieść koszty dostępu do Internetu przez okres 5 lat po 

zakończeniu realizacji projektu w kwocie 360,00 zł za cały okres. W kolejnych latach w ramach 

projektu będzie zapewniony dostępu do szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców miasta 

Brzeziny w wieku 50+, tj. grupie docelowej projektu szczególnie zagrożonej wykluczeniem 

cyfrowym. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy (stacja dysków, monitor, drukarka, 

głośniki, klawiatura, mysz z podkładką) i oprogramowanie, poniesiono koszt dostępu do Internetu, 

usługi szkoleniowe z obsługi komputera i Internetu, telepracy, opieki serwisowej sprzętu oraz jego 

ubezpieczenie, modernizacji sprzętu komputerowego i aktualizacji oprogramowania, zarządzania 

projektem przez zespół projektowy, promocję projektu. W I półroczu 2015 roku poniesiono 

wydatki na zapewnienie dostępu do Internetu dla 150 uczestników projektu - zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym, zarządzanie projektem, usługi szkoleniowe a także promocję projektu.  

Plan wydatków na 1.01.2015 roku wynosił 405.583,04,00 zł i był zwiększony o 116.386,28 zł 

Uchwałą Nr VIII/50/2015 Rady Miasta Brzeziny z  23 kwietnia 2015 roku w związku z 

oszczędnościami z 2014 roku, 

 „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”. Limit 

wydatków na lata 2011-2020 to kwota 660.111,30 zł, z tego: plan na rok 2015 – 174.016,36 zł, 

wykonanie – 173.971,33 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 99,96%), z czego 

(plan na 2015 rok 49,64 zł) poniesiono 4,61 zł na koszty które zgodnie z umową miasto musi 

zabezpieczyć na dostęp do Internetu przez okres pięciu lat po zakończeniu realizacji projektu. Na 

realizację tego projektu w dniu 23.05.2012r. została podpisana umowa o dofinansowanie z 

Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna                                                                                                                                                  
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Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększenie 

innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. 

Całkowita wartość zadania wynosi 1.041.351,00 zł, z tego: dofinansowanie z budżetu środków 

europejskich – 885.148,35 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 156.202,65 zł, wkład własny 

miasta – 0,00 zł. W ramach umowy o dofinansowanie miasto musi ponieść koszty dostępu do 

Internetu przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji projektu w kwocie 294,00 zł za cały okres. 

Okres kwalifikowalności wydatków obowiązywał od 10.06.2011 r. do 30.06.2015r. W ramach 

projektu poniesiono koszty dostępu do Internetu dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 

oraz jednostek podległych Miastu Brzeziny, zakup sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem, serwis i ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla uczestników 

projektu w zakresie obsługi komputera i Internetu, a także promocję projektu i zarządzanie. 
W I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki na zapewnienie dostępu do Internetu dla rodzin 

zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz jednostek podległych Miastu Brzeziny, zakup i 

modernizację sprzętu komputerowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zarządzanie 

projektem, a także promocję projektu. Plan wydatków na 1.01.2015 roku wynosił 174.016,36 zł i 

nie był zmieniany w I półroczu 2015 roku. 

 

2. programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) – plan na 2015 rok – 761.000,00 zł,  wykonanie 

– 255.155,20 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 19,55%), w tym: 

 wydatki bieżące – plan na 2015 rok – 711.000,00 zł, wykonanie – 255.155,20 zł (stopień 

zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 45,57%), w tym:  

  „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu 

obszarów położonych  na terenie miasta”. Limit wydatków bieżących na lata 2014-2016 to kwota 

233.035,50 zł, w tym: plan na rok 2015 – 126.000,00 zł, wykonanie – 18.592,00 zł (stopień  

zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 11%). W I półroczu 2015 roku  poniesiono koszty 

opracowania zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny oraz 

koszty wynagrodzeń bezosobowych dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej. Zadanie zostało wprowadzone do  WPF Uchwałą Nr X/57 /2015 Rady Miasta 

Brzeziny z  28 maja 2015  roku i do 30.06.2015r. plan nie był zmieniany.  

 „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy”. Limit wydatków bieżących na lata 2014-2016 stanowi kwotę 

880.000,00 zł, z tego plan na rok 2015 – 585.000,00  zł, wykonanie – 236.563,20 zł (stopień 

zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 54,72%).  Kwota ta przeznaczona była na pokrycie 

kosztów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w okresie od 1 stycznia 2015 roku 

zgodnie z przepisami znowelizowanej  ustawy z o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

które  weszły w życie 1 lipca 2013 roku. Plan wydatków na 1.01.2015 roku wynosił 585.000,00 zł 

i nie był zmieniany w I półroczu 2015 r. 

 wydatki majątkowe – plan na 2015 rok – 50.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, w tym:  

 „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”. Limit wydatków majątkowych  na lata 

2015-2018 stanowi kwotę 1.550.000,00 zł, z tego plan na rok 2015 – 50.000,00  zł, wykonanie – 

0,00 zł. Planowana kwota ta stanowi wkład własny do projektu wchodzącego w skład Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej. Na realizację tego zadania  złożono fiszkę projektową w związku z  

ubieganiem  się o dofinansowanie w ramach Strategii ZIT (Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne), Oś Priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna, RPO WŁ na lata 2014-2020. 

Projekt zakłada opracowanie audytów energetycznych dla budynków  użyteczności publicznej 

poddanych modernizacji energetycznej oraz przygotowanie dokumentacji technicznej i 

środowiskowej, w tym: modernizację energetyczną budynku Przedszkola Nr 3  poprzez 

kompleksową termomodernizację obiektu łącznie z wymianą wyposażenia: drzwi zewnętrzne, 

okna, oświetlenie oraz wymianę źródeł ciepła z pieców węglowych na przyłącze sieciowe wraz z 

budową węzła cieplnego, z dostosowaniem instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i 

ciepłej wody użytkowej do nowych warunków, modernizację energetyczną budynku Gimnazjum  
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poprzez termomodernizację obiektu łącznie z wymianą wyposażenia:  drzwi zewnętrzne, okna, 

oświetlenie wraz z modernizacją/remontem instalacji c. o i ciepłej wody użytkowej,  modernizację 

energetyczną budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach  poprzez wymianę źródeł 

ciepła z pieców olejowych na przyłącze sieciowe łącznie z budową węzła cieplnego i wymianą 

oświetlenia na energooszczędne. Zadanie zostało wprowadzone do WPF-u Uchwałą Nr 

VIII/50/2015 Rady Miasta Brzeziny z  23 kwietnia 2015 roku i do 30.06.2015r. plan nie był 

zmieniany. 


