
                                                               Zarządzenie Nr 219/2012 
Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 17 grudnia 2012r. 
 

 
 
w sprawie zaniechania realizacji zadań inwestycyjnych 
 
 
Na podstawie art.30 ust. 2, pkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
/Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ zarządza co następuje: 
 
§ 1. Postanawia się zaniechać realizacji niżej wymienionych inwestycji: 
       1)  Przebudowa (adaptacja) budynku magazynu OC na świetlicę środowiskową 
            w Sieroszewicach  kwota 10.858,00 zł, 
       2)  Przebudowa oraz rozbudowa przychodni lekarskiej w Sieroszewicach  20.350,21 zł, 
       3)  Modernizacja drogi gminnej w m. Wielowieś kwota 2.318,00 zł, 
        4)  Opracowanie dokumentacji dotyczącej przystosowania  budynku po starej szkole na  
            przedszkole w m. Strzyżew  kwota 22.929,90 zł, 
       5)  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku po 
              byłej szkole podstawowej w Strzyżewie na bibliotekę z czytelnię  kwota  20.675,80 zł. 
 
§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U z a s a d n i e n i e  

Do Zarządzenia Nr 219/2012 Wójta Gminy  Sieroszewice z dnia  17 grudnia 2012r. 

 w sprawie zaniechania realizacji zadań  inwestycyjnych 

 

1) W zakresie realizacji zadania inwestycyjnego  pn. „Przebudowa budynku magazynu 
OC na świetlicę  środowiskową w Sieroszewicach” zostało wykonane opracowanie 
koncepcji i materiałów wyjściowych związanych z przebudową budynku w 2007 roku. 
Zaniechano dalszego inwestowania w związku z brakiem możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych (unijnych 

2) Dokumentacja na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oraz rozbudowa Przychodni 
Lekarskiej w Sieroszewicach” wykonana była w 2007 roku. W związku                                    
z przesunięciem terminu dostosowania Ośrodków Zdrowia do wymogów unijnych do 
2016 roku na razie odstąpiono od realizacji inwestycji. Poza tym budowę Przychodni 
Lekarskiej na terenie wsi Sieroszewice planuje  inny inwestor. 

3) Sporządzenie  obliczenia natężenia ruchu na drodze  na zadanie inwestycyjne pn. 
„Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 803769P we wsi Wielowieś” wykonano                  
w 2008 roku. W związku z ogłoszeniem w 2008 roku naboru na składanie wniosków 
dotyczących budowy dróg tzw. „Schetynówek” postanowiono przystąpić do 
programu. Koniecznym było dokonanie pewnych opracowań projektowych. Wobec 
negatywnego załatwienia wniosku zrezygnowano z budowy. 

4) W związku ze zmianą planów co do utworzenia przedszkola w starym budynku 
szkolnym w Strzyżewie zaniechano dalszej realizacji tej inwestycji. 
/Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2011r. w sprawie 
zmian w budżecie  na rok 2011/ 
Budynek w celach adaptacji wymaga dużych nakładów finansowych, a statystyka 
liczby urodzeń dzieci wskazuje tendencje zniżkowe, należy wziąć także pod uwagę 
planowane obniżenie wieku szkolnego oraz obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego. 

      5)   W zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn  „ Przebudowa budynku po byłej 
            szkole podstawowej w  Strzyżewie  na bibliotekę z czytelnią”  związku z pożarem 
            i całkowitym zniszczeniem obiektu odstąpiono od realizacji zadania. 
 

W związku z powyższym postanawiam zaniechać realizacji przedmiotowych zadań 

inwestycyjnych. 

 

 

                                                                                                                  

 


