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Stopień zaawansowania realizacji Planów Wieloletnich   

Przedsięwzięć za I półrocze 2018 rok.  

Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco: 

Wydatki majątkowe: plan  3.062.372,68 zł.  wydatkowano 4.950,00 zł.  

z tego:  

 Realizacja projektu przez Gminę Cielądz w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego. 

Nazwa projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz 

poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej 

oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową sieci kanalizacyjnej” Nr umowy 

00042-65150-UM0500053/17 z dnia 21.07.2017r. Realizacja zadania w latach 2017-

2019. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez: 

budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej 

oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej. Plan: 1.600.000,00 zł, 

wydatkowano 4.950,00 zł. na wykonanie mapek do celów projektowych.  

 Realizacja programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

nazwa projektu „ Nowe skrzydła” Zespół Szkół w Cielądzu. Plan: 236,68 zł, 

wydatkowano: 0,00 zł,  

 Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach wraz z jego 

dostosowaniem do obowiązujących wymogów – poprawa warunków oraz dostępu do 

usług zdrowotnych przez mieszkańców gminy Cielądz. Plan: 430.000,00 zł, wydatków 

nie poniesiono.   

 Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy 

Cielądz i Sadkowice – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, wzrost efektywności 

energetycznej, większe wykorzystanie źródeł odnawialnych i zmniejszenie emisji CO2. 

Plan: 1.032.136,00 wydatków nie było.  

 

Wydatki bieżące, plan  486.550,58 zł, wydatkowano 249.673,89 zł.  

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco: 

 Realizacja projektu którego beneficjentem jest Gmina Cielądz a realizowany przez 

Zespół Szkół w Cielądzu jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa 



Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach działania Wysoka jakość edukacji. Projekt o 

nazwie „Nowe skrzydła” umowa nr RPLD.11.01.02-10-B044/16-00 z dnia 23.02.2017r.  

Czas realizacji projektu 2017-2018 rok. Plan: 91.290,99 zł, wydatkowano: 60.696,85 

zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi administracyjnej, zakup wyposażenia.  

 Realizacja projektu którego beneficjentem jest Gmina Cielądz a realizowany przez 

Szkołę Podstawową w Sierzchowach jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach działania 

Wysoka jakość edukacji. Projekt o nazwie „Sposób na wiedzę” umowa nr 

RPLD.11.01.02-10-B026/16-00 z dnia 06.03.2017r.  Czas realizacji projektu 2017-2018 

rok. Plan: 92.360,89 zł, wykonanie: 70.359,42 zł, na  wynagrodzenia dla nauczycieli i 

obsługi administracyjnej, zakup wyposażenia.  

 Realizacja projektu partnerskiego pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Powiatem 

Rawskim realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cielądzu jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa 

projektu Nr RPLD.09.02.01-10-A007/17 z dnia 24.11.2017r.  o nazwie „Centrum Usług 

Społecznych dla Powiatu Rawskiego” gdzie Gmina Cielądz jest Partnerem Nr 3 i 

odpowiedzialna jest za realizację zadania „ Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla 

4 osób”. Projekt realizowany w okresie 2017-2020. Plan na 2018r. to kwota w 

wysokości 302.898,70 zł., wydatkowano: 118.617,62 zł. na wynagrodzenia i pochodne 

oraz na remont pomieszczeń i zakup mebli.  

 

 

 

 

 

 

 


