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Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy  Miasto 

Brzeziny za 2011 rok 

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Brzeziny Nr IV/1/2011 z dnia 27 stycznia 2011 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 2011 rok  zaplanowano kwotę  1.733.322,71 zł, a wydatkowano 1.493.103,84 zł a na wydatki 

majątkowe zaplanowano 3.503.802,90 zł, a zrealizowano – 2.844.682,71 zł 

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2011 roku: 

 

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) – w latach 2011-2014 planuje się następujące projekty: 

 wydatki bieżące – 1.466.322,71 zł, wykonanie – 1.294.347,96 zł, w tym:  

 Radosne przedszkole. Projekt jest realizowany w ramach POKL od 1.10.2010 roku, a zakończenie planuje się na 

31.07.2012r. Całkowita wartość projektu wynosi 1.056.194,42 zł, w tym wkład własny – 42.221,92 zł, dotacja z 

budżetu państwa – 125.349,38 zł, płatność ze środków europejskich – 888.623,12 zł. Projekt jest realizowany w 

przedszkolach z terenu miasta Brzeziny. Limity wydatków na lata 2011-2012 to kwota 1.013.602,53 zł, w tym: 

plan na 2011 rok – 698.709,89 zł, wykonanie – 610.048,59 zł, plan w  2012 – 314.892,64 zł.  W  2011 roku 

poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi projektu, zakup materiałów biurowych, wyposażenia 

do przedszkoli, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz promocję projektu. 

 KIS w Brzezinach szansą na lepsze jutro. Projekt jest realizowany w latach 2010-2012 przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Brzezinach, finansowany w 85% z budżetu UE i w 15% z budżetu państwa. Całkowity koszt 

projektu wynosi 1.436.687,84 zł. Limity wydatków na lata 2011-2012 to kwota 1.337.870,82,00 zł, w tym: plan  

na  2011 rok – 767.612,82 zł, wykonanie – 684.299,37 zł,  2012- Plan 570.258,00 zł. W I półroczu poniesiono 

wydatki m.in  na szkolenia zawodowe dla osób korzystających z pomocy ośrodka, nieaktywnych zawodowo i 

bezrobotnych, wynagrodzenia dla obsługi projektu i osób prowadzących szkolenia, zakup materiałów biurowych, 

czynsz za wynajęcie lokalu na prowadzenie szkoleń,  wyjazdy integracyjne, spotkania okolicznościowe.    

 wydatki majątkowe – plan – 2.920.102,90 zł, wykonanie – 2.839.582,71 zł, w tym:  

 Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej. 

Projekt jest realizowany  od 2008 roku, a zakończenie planuje się na 2012 rok. Limity wydatków na lata 2011-2012 

to kwota 5.781.721,71 zł, w tym: plan na 2011 rok – 2.845.102,90 zł, wykonanie – 2.774.508,21 zł, Plan w 2012- 

2.936.818,81 zł.  

     Zgodnie  z umową o dofinansowanie, projekt jest dofinansowywany w wys. 75% kosztów kwalifikowanych, a 

zadanie jest realizowane w latach 2008-2012. Łączna kwota dofinansowania wynosi 7.211.423,72 zł, a całkowita 

wartość zadania wynosi 10.277.998,85 zł. Szczegółowy opis w/w przedsięwzięcia zawiera sprawozdanie z 

realizacji inwestycji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. (stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2011 roku). 

 Rewitalizacja centrum miasta. Projekt jest realizowany w latach 2011-2012 w związku z dofinansowaniem z 

budżetu Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 2.197.762,74 zł, w tym: wkład własny Miasta – 

339.460,24 zł, płatność ze środków europejskich – 1.858.302,50 zł. Limit wydatków w latach 2011 – 2012 wynosi 

2.197.762,74 w tym: plan na 2011 r.  –  75.000,00 zł, wykonanie – 65.074,50 zł, plan w 2012 r. – 2.122.762,74 zł. 

Szczegółowy opis w/w przedsięwzięcia zawiera sprawozdanie z realizacji inwestycji w okresie od 1 stycznia do 31 

grudnia 2011 r. (stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2011 

roku). 

 

2. programy, projekty lub zadania pozostałe (razem): 

 wydatki bieżące – plan 8.000,00 zł, wykonanie – 7.626,00 zł, w tym:  

 Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny. Projekt będzie realizowany w 

latach 2011-2014 i otrzymał dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 8.3. Programu 
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Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nastąpi w marcu lub 

kwietniu 2012 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 1.041.351,00 zł, w tym: wkład własny Miasta – 

156.202,65 zł, płatność zen środków europejskich – 885.148,35 zł. W ramach projektu (wydatki bieżące) 

przewidziano m.in. zapewnienie dostępu do Internetu przez okres realizacji projektu i 5 lat po zakończeniu dla 

rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz jednostek podległych gminie miasto Brzeziny, serwis i 

ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla uczestników projektu w zakresie obsługi komputera i 

Internetu, a także promocję projektu. Limit wydatków bieżących  stanowi wkład własny, który w latach 2011 – 

2014 wynosi 101.738,75 zł, w tym: plan na  2011 r. – 8.000,00 zł, wykonanie – 7.626,00 zł, plan w 2012 r. – 

37.098,75 zł, plan w 2013 r. – 31.260,00 zł, plan w 2014 r., - 25.380,00 zł. Wykonanie za 2011 rok stanowi koszt 

opracowania analizy finansowej do projektu. 

 wydatki majątkowe – plan – 583.700,00 zł, wykonanie – 5.100,00 zł, w tym:  

 Budowa dróg w ulicach: Sejmu Wielkiego, Niemcewicza, Małachowskiego, Dekerta, Czartoryskiego i 

Potockiego w Brzezinach wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Limit wydatków na lata 

2011-2012 to kwota 184.000,00 zł,  z tego:  plan na rok 2011 – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, plan w 2012 roku 

– 225.000,00 zł.  

 Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny. Projekt jest realizowany w latach 

2011-2014 i otrzymał dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 

1.041.351,00 zł, w tym: wkład własny Miasta – 156.202,65 zł, płatność zen środków europejskich – 885.148,35 

zł. W ramach projektu (wydatki majątkowe) przewidziano m.in. zakup 100 jednostek komputerowych, w tym: 39 

dla jednostek podległych gminie miasto Brzeziny i 61 dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Limit 

wydatków majątkowych stanowi wkład własny, który w latach 2011 – 2014 wynosi 61.320,00 zł, w tym: plan na  

2011 r. -  0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, plan w 2012 r. – 61.320,00 zł,   

 Remont Biblioteki Miejskiej w Brzezinach – Limit wydatków na lata 2011-2012 to kwota 90.000,00 zł, w tym: 

plan na rok 2011 -  5.100,00 zł, wykonanie – 5.100,00 zł, plan na 2012 –84.900,00 zł.  Szczegółowy opis w/w 

przedsięwzięcia zawiera sprawozdanie z realizacji inwestycji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 

(stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2011 roku). 

 Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach.  Limit wydatków na 

lata 2011-2012 to kwota 3.647.000,00 zł, w tym: plan na rok 2011 -  578.600,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, plan na 

2012 – 80.000,00 zł.  Kwota 578.600,00 zł została zaplanowana na realizację przez Zakład Usług Komunalnych 

inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie miasta Brzeziny” – zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Brzezinach oraz 

budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei i ul. Kościuszki. Całkowita wartość projektu wynosi 25.345.699,72 zł, 

wnioskowana kwota dofinansowania – 12.764.084,61 zł. Na wkład własny ZUK otrzymał pożyczkę z 

WFOŚiGW z Łodzi w kwocie 4.416.406,00 zł, której oprocentowanie wynosi 1,5%. Po rozstrzygnięciu 

wszystkich przetargów ZUK przygotuje zmianę wniosku o dofinansowanie, ponieważ zmieni się wartość ogólna 

zadania. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z budżetu Miasta, ponieważ ZUK wkład własny 

do projektu sfinansuje z otrzymanej pożyczki z WFOŚiGW. 

 

 

3. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i których płatności  przypadają w okresie dłuższym niż rok.  

 wydatki bieżące – plan – 259.000,00 zł, wykonanie – 191.129,88 w tym:  

 Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta - Limit wydatków na lata 2011-2012 to kwota 338.000,00 zł, w 

tym: plan na rok 2011 – 161.000,00 zł, wykonanie – 153.427,99 zł, plan  na 2012 – 177.000,00 zł. 

Utrzymaniem zieleni na terenie Miasta Brzeziny zajmuje się w 2011 roku firma ”Park i Ogród” Jarosław Biernat 

zgodnie z umową z 17.03.2011r.  
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 Konserwacja oświetlenia ulicznego - Limit wydatków na lata 2011-2012 to kwota 76.000,00 zł, w tym: plan na 

rok 2011 – 38.000,00 zł, wykonanie – 37.701,89 zł, plan na 2012 - 38.000,00 zł. Konserwacją oświetlenia 

ulicznego w 2011 roku zajmuje się firma PKP Energetyka Zakład Łódzki zgodnie z umową zawartą 19.12.2010 r.  

 Zimowe utrzymanie dróg - Limit wydatków na lata 2011-2012 to kwota 450.000,00 zł, w tym: plan na rok 2011 

– 60.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, plan na 2012 - 390.000,00 zł. W 2011 roku nie poniesiono wydatków z 

tytułu umów wieloletnich.  

 

 

4.  gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego  

 wydatki bieżące – plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, w tym: :  

 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzezinach. Limit wydatków na lata 2011-2044 obejmuje 

dwa poręczenia udzielone przez Gminę Miasto Brzeziny dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp z o.o. w 

Brzezinach.  Limit wydatków na lata 2012-2044 to kwota 2.150.000,00 zł, z tym że w latach 2012-2044 po 

100.000,00 zł rocznie, a w latach 2021-2043 po 52.100,00 zł rocznie i w 2044 roku – 51.700,00 zł.. W 2011 roku 

nie poniesiono wydatków. Limit wydatków dotyczy wydatków bieżących przeznaczonych na poręczenia z 

tytułu zaciągniętych dwóch kredytów przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach ze 

środków Krajowego  Funduszu Mieszkaniowego na przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlane. Pierwsze 

poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. do dnia 31 grudnia 2038 roku. 

Udzielenie poręczenia nastąpiło w drodze uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie udzielenia poręczenia 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie za zobowiązania wynikające z  zaciągniętego kredytu przez 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach na przedsięwzięcie inwestycyjno – 

budowlane – budowę lokali mieszkalnych na wynajem w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy. Drugie 

poręczenie obowiązuje do 25 lipca 2044 roku. Udzielenie poręczenia nastąpiło w drodze Zarządzenia Nr 52/2010 

Burmistrza Miasta Brzeziny z 29.04.2010r. za zobowiązania wynikające z  zaciągniętego kredytu przez 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach na przedsięwzięcie inwestycyjno – 

budowlane – budowę lokali mieszkalnych na wynajem w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy 5B. Umowę 

na ten kredyt zawarto 24.03.2011r.  


