Przekazujemy Państwu piąty numer informatora budżetowego „Skąd mamy
pieniądze i na co je wydajemy”. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo w nim informacje na
temat sposobu, w jaki zarządzamy gminnymi pieniędzmi. Informator zawiera dane z lat
2009, 2010 i 2011.
Dzięki tej informacji chcemy, aby finanse samorządowe były przejrzyste dla mieszkańców
Gminy Radomyśl Wielki w myśl Konstytucji RP “... Obywatel ma prawo do uzyskiwania
informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje
publiczne.” oraz ustawowej zasady “...Finanse publiczne są jawne”.

Józef Rybiński - Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Samodzielność finansowa gmin
Pierwszym obszarem jest samodzielność i skuteczność w pozyskiwaniu dochodów. Gmina ma
określone dochody przypisane ustawami, na które ma mały wpływ, lecz są również dochody, które sama
ustala. Bardzo ciekawym zagadnieniem jest polityka podatkowa gminy.
Z jednej strony rada gminy ma możliwość ustalania stawek podatków lokalnych, możliwość decydowania
o ulgach i zwolnieniach, umorzeniach (w granicach upoważnień ustawowych), z drugiej zaś strony skutki
tych ulg państwo dodaje do dochodów otrzymanych przez gminę ustalając dochód podatkowy na
jednego mieszkańca. Skutkuje to wysokością otrzymywanej subwencji. Ograniczenia w tym zakresie
mogą być obawą państwa przed nadmiernymi ambicjami władz lokalnych do zaniżania podatków i
stanowić jak gdyby mechanizm kontrolny i je tonować. Zastanawiające jest jak daleko sięga
samodzielność w uchwalaniu podatków? Uchwalając stawki podatków samorządy kierują się wieloma
czynnikami. Następuje zderzenie interesu gminy i interesu podatnika. Są to bardzo często trudne
tematy, aby dostosować stawki do warunków lokalnych i możliwości finansowych podatników. Ustalić
stawki tak, aby odzwierciedlały poziom zamożności obywateli.
Kolejnym źródłem są dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych gminie
np. na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego. Gmina nie może swobodnie decydować, na co wydać te
pieniądze. Niewydatkowane na wskazany cel pieniądze podlegają zwrotowi. Ale problem polega, na
czym innym. Gmina otrzymuje dotacje, które nie pokrywają ponoszonych wydatków. Samorządowi
brakuje stabilności w zakresie finansów i zadań, które ma wykonywać. Ta sytuacja sprowadza samorząd
gminny do roli „petenta” wobec administracji rządowej w pozyskiwaniu środków finansowych na
realizacje zadań zleconych przez administrację rządową. Wydaje się, że największą samodzielność gmina
posiada w gospodarowaniu posiadanym majątkiem. Czy nieruchomości należy sprzedawać, dzierżawić
czy wynajmować oraz na jakich zasadach należy to robić?
Kolejna sprawą jest pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - unijnych czy
krajowych. Gmina określona w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jako podstawowa jednostka
samorządu terytorialnego staje się „klientem” wobec samorządu województwa, który jest instytucją
zarządzającą środkami unijnymi. Gminy muszą dostosowywać swoje zamierzenia inwestycyjne do
naborów na projekty inwestycyjne, które ogłasza samorząd województwa. Ważne jest aby ogłaszane
nabory na środki unijne wynikały z aktualnych potrzeb gmin.
Zwiększenie samodzielności finansowej winno iść w kierunku wyposażenia gmin w dochody z różnych
źródeł. Obecnie VAT nie jest źródłem dochodów gminy. Gmina natomiast jako inwestor płaci podatek
VAT, niekiedy bez możliwości jego odliczenia, co podraża prowadzone inwestycje. Jednym ze źródeł
dochodów gminy jest podatek od posiadania psów. W gminie Radomyśl Wielki, nie ma z tego tytułu

dochodów, gdyż koszty uzyskania dochodu są większe niż ewentualny wpływ ( brak ewidencji, koszty
administracyjne ).
Drugim obszarem w zakresie samodzielności jest wydatkowanie środków. Reforma samorządu
gminnego uważana jest za jedną z lepiej przygotowanych i przeprowadzonych przemian ustrojowych.
Gmina stanęła przed koniecznością podejmowania szeregu decyzji, jak wydatkować środki, aby osiągnąć
zamierzony cel.
W ustawie o samorządzie gminnym sformułowana jest zasada, że gmina samodzielnie prowadzi
gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. I tu rzeczywiście ewentualne ograniczenia mogą
wynikać z ustaw, ale nie dotyczy to fazy projektowania i uchwalania budżetu. Samodzielność oczywiście
nie oznacza dowolności. Co zawierać ma uchwała budżetowa szczegółowo określa ustawa o finansach
publicznych.
Wiele było zaniedbań w infrastrukturze technicznej gmin. Brak kanalizacji, sieci wodociągowych,
gazowych, dróg infrastruktury społecznej powoduje, że gminom nie wystarcza środków finansowych.
Wydatki z zakresu oświaty niejednokrotnie przekraczają potrzeby w tym zakresie. Subwencja oświatowa
nie wystarcza. Co na to gmina, jakie podejmuje działania? Jakie ma możliwości prawne?
Gmina zobowiązana jest do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. Wszystkie zadania własne mają
charakter obligatoryjny, to znaczy, ze muszą być wykonane obowiązkowo. Gminie zwiększa się ilość
zadań, lecz nie idą za tym środki finansowe. Aby się z tych zadań wywiązać podejmuje różne działania
między innymi zaciąga zobowiązania. Kredyt czy pożyczka sprzyja szybkiemu zrealizowaniu inwestycji,
wspomaga rozwój, ale też należy mieć na uwadze skutki zadłużania się, pozostaje problem zarządzania
powstałym długiem. W jakim stopniu bariery ustawowe - niskie dochody, narzucanie nowych zadań jest
źródłem ograniczenia samodzielności finansowej, czy i jaki wpływ ma na to czynnik ludzki ? Na
samodzielność finansową oddziaływają takie czynniki jak:
− charakter, wielkość i położenie gminy,
− poziom dochodów na jednego mieszkańca,
− wysokość stawek podatków i opłat lokalnych,
− udział dochodów własnych, dotacji, subwencji w poszczególnych gminach,
− wysokość pozyskanych środków z funduszy unijnych i krajowych,
− sposób gospodarowania mieniem komunalnym,
− poziom wydatków bieżących i inwestycyjnych na mieszkańca,
− poziom zadłużenia i gospodarowanie długiem,
− działania na rzecz pozyskiwania nowych źródeł dochodów,
− wykonalność zakładanych przedsięwzięć inwestycyjnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
− działania, inicjatywy samorządów w celu zwiększenia samodzielności finansowej.

Na podstawie tych danych, ocenić również można swobodę podejmowanych działań przez poszczególne
gminy w zakresie gospodarowania dochodami i wydatkami. Jak zarządzanie finansami przyczynia się do
rozwoju gmin i perspektyw ich rozwoju? Tak więc zarządzanie finansami przy określonej samodzielności
gmin nie jest zadaniem łatwym, ale zadaniem służącym realizacji przyjętych celów tj. zaspakajaniem
zbiorowych potrzeb mieszkańców danej gminy.
Oprac. Maria Należna – Zastępca Skarbnika Gminy

Perspektywy finansów publicznych JST

Pogarszający się stan finansów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce wymaga niezbędnych
korekt systemu finansowania ich, które powinny polegać na:

− uzależnieniu kwoty subwencji od wielkości dochodów budżetu państwa ( tak było w poprzedniej
ustawie o dochodach j.s.t),
− przekształceniu procentowych udziałów j.s.t w podatkach dochodowych w dodatki
samorządowe do tych podatków,
− wprowadzeniu subwencji uwzględniającej zakres ponoszonych przez gminy wydatków na pomoc
społeczną, zmianie granic zadłużania się j.s.t,
− poszukiwaniu dodatkowych źródeł dochodów własnych dla j.s.t, poprzez wprowadzenie podatku
od wartości nieruchomości (podatku katastralnego)
Skarbnik Gminy Radomyśl Wielki – Leszek Jagoda

Budżet Gminy Radomyśl Wielki w latach 2009-2011
miliony zł
50
40
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10

2009

Dochody
Przychody
w tym wolne środki*

razem
Wydatki
Rozchody
razem

2010

2011

36 689 088,22
4 250 976,00

41 809 739,45
5 497 794,00

41 763 891,23
5 899 558,00

1 936 203,00

1 448 130,00

2 458 966,00

40 940 064,22
38 203 257,31
1 360 023,00
39 563 280,31

47 307 533,45
44 784 870,75
1 334 748,00
46 119 618,75

47 663 449,23
42 030 688,99
3 339 958,00
45 370 646,99

*wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy wynikająca z rozliczenia
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Struktura dochodów budżetu Gminy Radomyśl Wielki w latach 2009-2011
miliony zł
45
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2009

2010

2011

Subwencja

20 116 826,00

20 939 383,00

21 772 636,00

Dotacje celowe oraz inne środki zewnętrzne

10 613 502,99

14 787 048,50

13 077 731,53

5 958 759,23

6 083 307,95

6 913 523,70

5 163 750,19

5 408 144,36

6 049 703,87

444 127,06

281 065,60

325 922,00

36 689 088,22

41 809 739,45

41 763 891,23

Dochody własne:
w tym podatki, opłaty,
udziały w podatkach
Dochody z mienia komunalnego
Razem:

Wykonanie wydatków związanych z wieloletnimi
programami inwestycyjnymi w 2009 roku
Nazwa programu i zadania

Wysokość wydatków
Plan
Wykonanie
3.000
2.215,10

1.”Poprawa infrastruktury technicznej Gminy
Radomyśl Wielki”
Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Radomyśl
3.000
2.215,10
Wielki
2. ”Poprawa infrastruktury technicznej Gminy
325.000 323.834,30
Radomyśl Wielki”
Rozbudowa Szkół Podstawowych j w gminie
325.000 323.834,30
Radomyśl Wielki
3.”Poprawa infrastruktury technicznej Gminy 312.810 312.809,31
Radomyśl Wielki”
Przebudowa zabytkowego Rynku w Radomyślu 312.810 312.809,31
Wielkim
4.”Poprawa infrastruktury technicznej Gminy 1.329.991 1.329.990,94
Radomyśl Wielki”
Przebudowa drogi gminnej Nr 103557 Partynia- 1.329.991 1.329.990,94
Biesów od km 0+000 do km 3+517
5.”Poprawa infrastruktury technicznej Gminy
6.100
6.100,00
Radomyśl Wielki”
„Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
6.100
6.100,00
w Gminie Radomyśl Wielki”
Razem
1.976.901 1.974.949,65

Stopień zaawansowania realizacji
programów wieloletnich w roku 2010
Nazwa programu i zadania
1.”Poprawa infrastruktury technicznej
Gminy Radomyśl Wielki”
Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy
Radomyśl Wielki
2. ”Poprawa infrastruktury technicznej
Gminy Radomyśl Wielki”
a)Budowa obiektów sportowodydaktycznych przy SP w Radomyślu
Wielkim
b)Wykonanie dachu wraz z ociepleniem i
robót zewnętrznych przy SP w Podborzu
c)Budowa Sali gimnastycznej przy SP w
Rudzie
3.”Poprawa infrastruktury technicznej
Gminy Radomyśl Wielki”
Przebudowa zabytkowego Rynku w
Radomyślu Wielkim
4.”Poprawa infrastruktury technicznej
Gminy Radomyśl Wielki”
Rozbudowa i przebudowa budynku na
potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radomyślu Wielkim
5.”Poprawa infrastruktury technicznej
Gminy Radomyśl Wielki”
a)Poprawa infrastruktury sportoworekreacyjnej w gminie Radomyśl Wielki
b)Budowa basenu kąpieloworehabilitacyjnego
w Radomyślu Wielkim
Razem

Wysokość wydatków
Wykonanie
Plan
zł
%
3.066.536 3.066.535,64 100,0
3.066.536 3.066.535,64 100,0
578.591

577.389,55

401.959

401.958,99 100,0

76.632

75.431,46

99,8

98,5

100.000

99.999,10 100,0

609.593

609.592,93 100,0

609.593

609.592,93 100,0

441.900

441.872,27 100,0

441.900

441.872,27 100,0

1.790.000 1.772.563,36 99,1
1.770.000 1.759.900,16
20.000

99,5

12.663,20

63,4

6.486.620 6.467.953,75

99,7

Stopień zaawansowania realizacji
programów wieloletnich w roku 2011
Nazwa programu i zadania
1.„Poprawa infrastruktury drogowej”
Budowa „małej obwodnicy” w Radomyślu
Wielkim
2.„Poprawa infrastruktury sportowej oraz
poprawa jakości kształcenia z zakresu
wychowania fizycznego”
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Rudzie
3.„Poprawa infrastruktury technicznej,
uporządkowanie gospodarki wodnościekowej oraz poprawa stanu środowiska”
a)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
pompowniami i przyłączami w miejscowości
Dąbie
b)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
pompowniami i przyłączami w
miejscowościach: Żarówka, Dulcza Wielka,
Dulcza Mała, Pień i Zgórsko
4.„Rozwój infrastruktury dla sportu, zdrowia
i rekreacji”
Budowa basenu kąpielowo-rehabilitacyjnego
w Radomyślu Wielkim
Razem

Wysokość wydatków
Wykonanie
Plan
zł
%
37.300
0,00
0,0
37.300
0,00
0,0
150.000

150.000

0,00

0,0

0,00

0,0

150.000 20.049,00

13,4

Kredyty i pożyczki, dług Gminy Radomyśl Wielki
w latach 2019-2011
kredyty i pożyczki
spłata długu
umorzenie długu
zadłużenie ¹
dług % w stosunku do
dochodów

2009
2010
2011
1 700 000,00 4 080 673,00 4 710 602,00
1 360 023,00 1 334 747,89 3 279 000,00
0,00
0,00
0,00
3 847 747,89 6 593 673,00 8 025 275,00
10,49

15,77

19,22

Wydatki w budżecie Gminy Radomyśl Wielki
w latach 2009-2011
50.000

8.364,00

100.000 11.685,00

16,8

11,7

14.760 14.760,00 100,0
14.760 14.760,00 100,0
352.060 34.809,00

9,9

wydatki bieżące
w tym remonty
wydatki majątkowe
(inwestycyjne)
remonty i inwestycje
(łącznie)

2009
2010
2011
30 704 161,16 33 415 705,75 32 647 924,99
3 138 144,97 1 660 747,00 2 104 118,00
7 499 096,15 11 369 165,00

9 382 764,00

10 637 241,12 13 029 912,00 11 486 882,00

Struktura wydatków w budżecie Gminy Radomyśl Wielki
w latach 2009-2011

20,14%

2009

2,96%
6,05%
2,79%
3,76%

21,06%

4,63%

1,35%
0,70%
0,78%
0,36%
0,62%
0,34%
0,05%
0,16%
0,17%
0,09%
0,00%
0,01%

38,61%

2010

9,39%
16,02%

5,53%
3,14%
2,52%
4,72%
3,76%

20,20%

34,72%

1,26%
0,70%
0,35%
0,55%
0,44%
0,00%
0,12%
0,14%
0,20%

2011

11,20%
11,44%
6,55%
3,98%

2,51%
1,54%

19,92%

6,27%

1,04%
1,16%
0,50%
0,72%
0,72%
0,01%
0,15%
0,34%
0,09%

38,13%

oświata i wychowanie
pomoc społeczna
transport i łączność
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
administracja publiczna
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
edukacyjna opieka wychowawcza
gospodarka mieszkaniowa
bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
kultura fizyczna i sport
wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
ochrona zdrowia
rolnictwo i łowiectwo
obsługa długu publicznego
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej
działalność usługowa
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
różne rozliczenia

Gmina Radomyśl Wielki korzysta ze środków programów pomocowych Unii Europejskiej. Posiada więc
doświadczenie w zarządzaniu i realizowaniu projektów w ramach różnych programów i funduszy.
Programy z których Gmina pozyskała dofinansowanie:

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013

„Poprawa infrastruktury edukacyjnej w gminie Radomyśl Wielki”
Wartość projektu ogółem: 751 448,75 zł
Dofinansowanie: 69,899999 % kosztów kwalifikowanych tj. 525 262,67 zł
Realizacja: 2009-2010
W ramach tego projektu wykonano na terenie SP w Radomyślu Wielkim – boisko sportowe o
nawierzchni sztucznej, bieżnię, montaż piłkochwytów przy boiskach, plac zabaw dla dzieci oddziału
zerowego, wykonano nowe zjazdy, chodniki i ogrodzenie budynku szkoły przy sali gimnastycznej. Przy
SP w Podborzu wykonano remont dachu mający na celu poprawę wydajności energetycznej budynku,
montaż drzwi przeciwpożarowych w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych, ocieplenie
ścian zewnętrznych, budowę podejścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, urządzono teren wokół
szkoły – budowę placu apelowego i parkingów.
„Przebudowa drogi gminnej nr 103577 Partynia – Biesów od km 0+000 do km 3+517”
Wartość projektu ogółem: 1 315 858,94 zł,
dofinansowanie: 60 % kosztów kwalifikowanych tj. 797 829,79 zł.
Realizacja: 2008 - 2009
W ramach tego projektu wykonano przebudowę drogi o długości 3,478 km
„Poprawa działań ratowniczo- gaśniczych przez Gminę Radomyśl Wielki”
Wartość projektu ogółem: 641 110,00 zł,
dofinansowanie: 85 % kosztów kwalifikowanych tj. 544 943,50zł.
Realizacja: 2009-2010
W ramach tego projektu zakupiono średni samochód specjalny pożarniczy ratowniczo –
gaśniczy GBA 2,5/16 na podwoziu Mercedes – Benz ATEGO 1329 AF z napędem 4x4
„Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radomyślu Wielkim”
Wartość projektu ogółem: 842 144,77 zł,
dofinansowanie: 65 % kosztów kwalifikowanych tj. 481 698,23zł.
Realizacja: 2010-2011
W ramach tego projektu wykonano rozbudowę i przebudowę budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim -kubatura rozbudowy 2030m3.

„Przebudowa dróg gminnych Dulcza Wielka- Janowiec nr 103562 od km0+000 do km
4+700 oraz Janowiec - Żarówka nr 103563 od km 2+730 do km 3+160”
Wartość projektu ogółem: 1 422 934,28 zł,
dofinansowanie: 65 % kosztów kwalifikowanych tj. 923 057,38 zł.
Realizacja: 2010
W ramach tego projektu wykonano przebudowę dróg o długości 5130 m tj. 5,13 km. Docelowa nośność
80 kN/os, kategoria ruchu KR1, klasa drogi lokalna "L"
„Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Radomyśl Wielki”
Wartość projektu ogółem: 2 354 020,92 zł,
dofinansowanie: 65 % kosztów kwalifikowanych tj. 1 469 191,86 zł.
Realizacja: 2009-2011
W ramach tego projektu wykonano budowę i oznakowanie ścieżki rowerowej o długości 5,47 km,
odnowienie nawierzchni oraz bramek boiska głównego, modernizacja trybun, przebudowa i regulacja
stawu wraz z pomostami i mostkiem, okładzina z faszyny, altana.

Działanie: Odnowa i rozwój wsi: „Przebudowa zabytkowego rynku Radomyśla
Wielkiego II część”.
W ramach tego projektu wykonanych chodniki, parkingi, nasadzenia zieleni,
przebudowa pomnika, oświetlenie parkowe, kanalizacje deszczową, zakupiono ławki,
kosze donice.
Wartość projektu ogółem: 922 402,24zł;
poziom dofinansowania 75% kosztów kwalifikowanych - 500 000,00 zł.
Realizacja 2009-2010 r.
Działanie: Odnowa i rozwój wsi: „Przebudowa budynku świetlicy w Dąbiu oraz
budowa szlaków pieszych w Dąbiu i Dulczy Małej”.
W ramach tego projektu wykonano szlak pieszy w Dulczy Małej i Dąbiu oraz
przebudowano świetlicę w Dąbiu.
Wartość projektu ogółem: 905 244,39 zł;
poziom dofinansowania 75% kosztów kwalifikowanych.
Realizacja 2011 r.

Działanie: Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Odnowa i rozwój
wsi: „Przebudowa szlaku pieszego wraz z remontem placu parkingowego w
Radomyślu Wielkim”.
W ramach tego projektu wykonano szlak pieszy i parking o nawierzchni kamiennej.
Wartość projektu ogółem: 127 501,86 zł;
poziom dofinansowania 80% kosztów kwalifikowanych - 77 745,00 zł.
Realizacja 2010-2012 r.
Działanie: Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Odnowa i rozwój
wsi: „Budowa boiska sportowego w Rudzie i Zgórsku”.
W ramach tego projektu wykonano 2 boiska sportowe.
Wartość projektu ogółem: 194 110,31 zł;
poziom dofinansowania 75% kosztów kwalifikowanych - 119 020,00 zł
Realizacja 2010-2011 r.
Działanie: Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Małe Projekty:
„Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zdziarcu”.
W ramach tego projektu wykonano roboty remontowo-budowlane w świetlicy,
instalacje elektryczne i sanitarne.
Wartość projektu ogółem: 62 374,55 zł;
poziom dofinansowania 70% kosztów kwalifikowanych - 20 223,00 zł.
Realizacja 2011-2012 r.
Działanie: Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Małe Projekty:
„Remont świetlicy wiejskiej w Żarówce””.
W ramach tego projektu wyremontowana została świetlica wiejska w Żarówce, która
służyć będzie mieszkańcom jako miejsce do spotkań w celach kulturalnych
i organizacyjno-społecznych, patriotycznych.
Wartość projektu ogółem: 57 221,60 zł
poziom dofinansowania 70% kosztów kwalifikowanych.
Realizacja 2010 r.
Działanie: Działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej:
„Przebudowa targowiska stałego w Radomyślu Wielkim”
W ramach tego projektu wykonane zostanie: zagospodarowanie terenu, konstrukcja
zadaszeń powierzchni handlowej, kontener socjalny, elektryka, tablica „Mój rynek”
Wartość projektu ogółem: 905 606,04 zł
poziom dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych - 368 132,00 zł
Realizacja 2012-2013 r.
Działanie: Działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej:
„Budowa kanalizacji w Dąbiu”
W ramach tego projektu wykonana zostanie sieć główna i rozdzielcza, rurociągi
tłoczne, sieć kanalizacyjna T1, pompownie PD1,PD2,PD3,PD4
Wartość projektu ogółem: 2 762 779,90 zł
poziom dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych.
Realizacja 2012- 2013 r.

Gmina przystąpiła do realizacji programu „MOJE BOISKO - ORLIK 2012”,
realizując projekt pn. „Moje Boisko Orlik 2012 przy Gimnazjum Publicznym
w Radomyślu Wielkim” w ramach którego wykonano:
− Boisko do piłki nożnej ze strefami bezpieczeństwa , nawierzchnia trawa sztuczna FOOTBALL 60
,wymiar całkowity(70x34) tj. 2380 m² w tym plac gry (30x62) 1860 m²,
− Boisko wielofunkcyjne nawierzchnia poliuretanowa wymiar całkowity (22x36) tj.792 m²w tym
plac gry (18x32) tj.576 m²,
− Słupy oświetleniowe z projektorami światła- 10 szt na każdym 3 projektory o mocy 250 W,
− Piłkochwyt o wysokości 6 m o długości 76 m , ogrodzenie o wysokości 4 m i długości 186 m, )
Budynek modułowego systemowego zaplecza boisk sportowych wersja STANDARD+,
powierzchnia zabudowy 82,90 m², powierzchnia użytkowa podstawowa -58,20 m², kubatura 237,91 m³.
Finansowanie kosztów budowy odbywa się z następ. źródeł:
- środki z budżetu państwa – w wys. 333 000 zł, nie więcej niż 33 % wartości inwestycji;
- środki z budżetu województwa - w wys. 333 000 zł, nie więcej niż 33 % wartości inwestycji;
Pozostałe – zabezpiecza jednostka samorządu terytorialnego

Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011
Remont drogi gminnej „Przemysłowa” w Radomyślu Wielkim
W ramach tego projektu wykonano remont drogi gminnej na długości 880,75 mb.
Wartość projektu ogółem: 794 540,12
poziom dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych – 397 200,00zł.
Realizacja 2009 r.
Remont drogi gminnej ulicy Klonowej i ulicy Mickiewicza od km 0+010 do km 1+143 w
Radomyślu Wielkim
W ramach tego projektu wykonano remont drogi gminnej na długości 1133 mb
Wartość projektu ogółem: 1 159 895,60 zł
poziom dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych – 579 884,90 zł.
Realizacja 2010 r.
Remont dróg gminnych: ulicy Piekarskiej, ulicy Polnej i ulicy Zasowskiej w Radomyślu
Wielkim
W ramach tego projektu wykonano remont drogi gminnej długości 1294 mb
Wartość projektu ogółem: 1 098 073, 28 zł
poziom dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych – 511 300,00 zł.
Realizacja 2011 r.

Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - na usuwanie
skutków
powodziowych łącznie: 3 702 152,22 zł
W roku 2009
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań związanych z remontem obiektów
komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku powodzi – 529 965,00 zł
W roku 2010
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań związanych z remontem komunalnej
infrastruktury technicznej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku powodzi – 2 478 954,22 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych „Odbudowa drogowego
obiektu inżynierskiego – przepustu drogowego znajdującego się w pasie drogowym drogi gminnej Nr
103 559 Dulcza Wielka –Podlesie w km 0+560” – 188 430,00 zł
W roku2011
- dotacja celowa na realizacje własnego zadania bieżącego gminy – remont drogi gminnej Zdziarzec –
Przeryty Bór 103 569 w km 0+300-0+924 – 270 000,00 zł
- dotacja celowa na realizacje własnego zadania bieżącego gminy Radomyśl Wielki (Biesów) nr 103574
w km 0+000-0+650 – 234 803,00 zł
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - „Budowa sali gimnastycznej 24x12 m przy Szkole Podstawowej w
Rudzie”
W ramach projektu wykona zostanie budowa sali gimnastycznej , zaplecza oraz adaptacja istniejących
pomieszczeń o powierzchni użytkowej – 1 494 m² w tym: Sala gimnastyczna o wymiarach placu gry
12x24m, wysokość netto 7,20 m,
- widownia 29,45 miejsc,- na podstawie projektu arena sali 433,42- powierzchnia użytkowa 635,60 m²,
kubatura 5 219 m3
Łączna wartość zadania – 2 411 457 zł
- środki budżetu państwa - 300 000,00 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - „Budowa biologicznych
przydomowych oczyszczalni ścieków”
W ramach projektu zostanie wybudowanych 68 szt. Przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków
w miejscowości Janowiec- 52 szt. oraz w Partyni przysiółek Schabowiec 16 szt.
Dotacja z NFOŚ i GW w warszawie wyniesie -344 320,00 zł
Pożyczka 340 000,00 zł (wysokość oprocentowania 3,5 %)
Wartość inwestycji – 765 158,78 zł
Realizacja 2012-2013 r.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „Budowa podłączeń kanalizacyjnych”
W ramach projektu zostanie wybudowanych 143 szt. podłączeń (grawitacyjnych) kanalizacyjnych o
łącznej długości 5 581,1 mb w miejscowości Dąbie.
Dotacja z NFOŚ i GW w warszawie wyniesie – 281 532,00 zł
Wartość inwestycji – 625 605,00 zł
Realizacja 2013 r.

