1. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań
związanych z programami finansowymi z udziałem środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
Na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do końca 2010 roku wydano środki w
kwocie 1.045.416,39 zł, z tego 4.666,67 zł to wydatki bieŜące, a 1.040.749,72 zł wydatki
majątkowe. Na dzień 30 czerwca 2011 roku zrealizowano wydatki w kwocie 367.956,13 zł, tj.
7,08% zaplanowanej kwoty, w tym 117.338,71 zł to wydatki bieŜące, natomiast 250.617,42 zł
wydatki majątkowe. Pozostała część wydatków poniesiona zostanie w II półroczu 2011 roku.
Na realizację projektów w 2012 roku planuje się wydać kwotę 1.831.878,79 zł, z tego na
wydatki bieŜące 177.864,91 zł, a na wydatki majątkowe 1.654.013,88 zł. Natomiast w 2013
roku realizowany będzie jeden projekt, na który zaplanowane są środki w kwocie
1.219.094,68 zł, z tego 15.860,00 zł wydatki bieŜące i 1.203.234,68 zł wydatki majątkowe.
 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:
Środowisko Przyrodnicze: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, którego
celem jest kompleksowe rozwiązanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki zasobami
energetycznymi oraz zmniejszenie zanieczyszczenia w środowisku realizuje się od
2007

roku

projekt:

„Termomodernizacja obiektów uŜyteczności

publicznej:

Przedszkola Samorządowego nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w
Kościanie”(801.80195). Do końca 2010 roku poniesiono ze środków własnych
wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.008.276,39 zł.
Zaplanowane na 2011 rok wydatki w kwocie 1.068.012,72 zł, w tym 6.100,00 zł wydatki
bieŜące i 1.061.912,72 zł wydatki majątkowe pochodzą z następujących źródeł:
a) środki własne Miasta 160.201,91 zł,
b) środki europejskie

907.810,81 zł.

W I półroczu 2011 roku przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wyłoniono
wykonawcę robót budowlanych. Wydatki na realizacja zadania poniesione zostaną w II
połowie 2011 roku.
Zadanie będzie kontynuowane w latach 2012, 2013.
W roku 2012 planuje się przeznaczyć na powyŜsze zadanie (wydatki majątkowe):
a) środki własne Miasta

517.722,59 zł,

b) środki europejskie

1.136.291,29 zł.

W roku 2013 planuje się przeznaczyć na powyŜsze zadanie:
a) środki własne Miasta

534.827,95 zł,

b) środki europejskie

684.266,73 zł,

w tym:
- wydatki bieŜące

15.860,00 zł

- wydatki majątkowe 1.203.234,68 zł.
 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013:
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion: Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, którego celem jest rozpowszechnienie
dostępu do sieci internetowej mieszkańców miasta realizuje się od 2010 roku projekt:
„Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą dla rozwoju miasta Kościana”
(750.75095). Do końca 2010 roku poniesiono ze środków własnych wydatki w łącznej
kwocie 37.140,00 zł, z tego wydatki bieŜące w kwocie 4.666,67 zł i wydatki
majątkowe w kwocie 32.473,33 zł.
Zaplanowane na 2011 rok wydatki w kwocie 3.904.362,48 zł, w tym 1.072.271,81 zł wydatki
bieŜące i 2.832.090,67 zł wydatki majątkowe pochodzą z następujących źródeł:
a) środki europejskie

2.844.254,19 zł,

b) środki z budŜetu państwa

501.927,21 zł,

c) środki własne Miasta

558.181,08 zł.

Do 30 czerwca 2011 roku wydatkowano kwotę 3.500,00 zł tj. 0,33% planowanych
wydatków bieŜących oraz 250.617,42 zł tj. 8,85% planowanych wydatków
majątkowych. Wydatki poniesiono ze środków własnych Miasta min. na wykonanie
przyłącza do sieci, budowę kanalizacji kablowej, nadzór inwestorski, dokumentację
projektową oraz opłatę za rezerwacje pasma zgodnie z decyzją Urzędu Komunikacji
Elektronicznej. Kolejne wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2011 roku.
Zadanie będzie kontynuowane w roku 2012, gdzie planuje się rozdysponować jako
wydatki majątkowe kwotę 82.864,91 zł. Środki powyŜsze to:
a) środki europejskie

59.418,40 zł,

b) środki z budŜetu państwa

10.485,60 zł,

c) środki własne Miasta

12.960,91 zł.

 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Wyrównanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty:

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, którego celem jest wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie
róŜnic w jakości usług edukacyjnych realizuje się projekt: „Instytut Młodego Człowieka”
(758.75862 i 853.85395).
Na realizację projektu w ramach wydatków bieŜących zaplanowano kwotę 222.763,30 zł
pochodzącą z następujących źródeł:
a) środki europejskie
b) środki z budŜetu państwa

189.348,80 zł,
33.414,50 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku wydano kwotę 113.838,71 zł tj. 51,10% zaplanowanej
na 2011 rok kwoty, z tego 96.762,91 zł ze środków europejskich i 17.075,80 zł ze
środków budŜetu państwa.
Wydatki obejmowały wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia projektu,
zakup notebooków, rzutników multimedialnych i ekranów projekcyjnych oraz zakup
pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek dla szkół podstawowych.
Zadanie będzie kontynuowane w 2012 roku, w którym planuje się przeznaczyć na
jego realizację w ramach wydatków bieŜących kwotę 95.000,00 zł, z tego:
a) środki europejskie

80.750,00 zł,

b) środków z budŜetu państwa 14.250,00 zł.

