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WSTĘP

Tworzenie jak najlepszego środowiska życia mieszkańców GMINY ŻABIA WOLA związane

jest w dużej mierze z inwestycjami gminnymi w sferze infrastruktury technicznej i społecznej,

mieszkalnictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska przyrodniczego i

dziedzictwa  kulturowego.  Podstawowym  czynnikiem  ograniczającym  możliwości

zaspokajania potrzeb w tych sferach jest ograniczoność środków finansowych. Ta sytuacja

wymaga  racjonalnego  podejmowania  decyzji  o  sposobie  i  kierunkach  wydatkowania

własnych  środków  na  cele  inwestycyjne.  Uzupełnieniem  niedoborów  tych  środków

w stosunku do występujących potrzeb inwestycyjnych są zewnętrzne źródła finansowania,

a wśród  nich  środki  pomocowe  Unii  Europejskiej.  W  celu  pozyskania  dofinansowania

inwestycji  komunalnych  w  ramach  pomocy  z  funduszy  strukturalnych  Unii  Europejskiej

konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  dokumentacji.  Jej  zawartość  formalna

i merytoryczna zależna  jest  od  rodzaju  projektu  inwestycyjnego oraz  funduszu,  z  którego

będzie on współfinansowany.

Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Żabia Wola nie powinny być planowane wyłącznie

w  horyzoncie  jednego  roku  budżetowego  (jest  to  tzw.  „planowanie  od  budżetu  do

budżetu”),lub  też  jednej  kadencji  władz  samorządowych.  Jak  pokazuje  bowiem praktyka,

prowadzi to do niepożądanych zjawisk ekonomiczno-społecznych takich, jak:

 doraźność  i  przypadkowość  w  podejmowaniu  decyzji  powodująca  nieuzasadniony

ekonomicznie, społecznie i ekologicznie wybór inwestycji gminnych do realizacji,

 nadmierna rozbudowa frontu inwestycyjnego (prowadzi się jednocześnie zbyt wiele

zadań  inwestycyjnych)  oraz  wydłużenia  cyklu  inwestycyjnego  poszczególnych

inwestycji  -  w konsekwencji  powoduje to wzrost kosztów tych inwestycji,  a także

przesunięcie  w  czasie  korzyści  z  tytułu  oddania  do  użytku  danej  inwestycji  (dla

mieszkańców i podmiotów gospodarczych). 

Wydatki inwestycyjne z budżetu GMINY ŻABIA WOLA powinny więc być programowane

w  dłuższej  perspektywie  czasowej,  zwłaszcza,  że  wiele  z  nich  cechuje  długoletni  cykl

i wysokie  koszty  realizacji.  Tylko  taki  sposób  podejścia  prowadzi  do  racjonalnego

wydatkowania  środków  finansowych  z  budżetu  GMINY ŻABIA WOLA na  inwestycje,  co

umożliwia przy danych nakładach finansowych uzyskanie maksymalnego efektu społeczno-
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gospodarczego  i  ekologicznego  w  postaci  coraz  lepszego  środowiska  życia  ludności

i funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz stanu środowiska przyrodniczego. 

W tej  sytuacji  niezbędne jest  sformułowanie  skoordynowanej strategii  inwestycyjnej

Gminy  Żabia  Wola,  której  wyrazem  jest  niniejszy  dokument  pt.  WIELOLETNI PLAN

INWESTYCYJNY GMINY ŻABIA WOLA NA LATA 2016-2022 (zwany  w  skrócie  WPI),  jako

merytorycznej podstawy do racjonalnego podejmowania decyzji, związanych z inicjowaniem

i wdrażaniem w życie inwestycji  gminnych w cyklu wieloletnim. Innymi słowy,  WPI ma

charakter  długookresowego  programu  określającego  kierunki,  dziedziny  i  priorytety

inwestowania w GMINIE ŻABIA WOLA. Był on opracowywany w celu:

 realizacji ustaleń strategii rozwoju i  innych programów i planów rozwoju w części

dotyczącej inwestycji gminnych,

 uporządkowania i zaplanowania procesów inwestycyjnych w cyklach wieloletnich,

 optymalizacji efektów wydatkowania funduszy publicznych na inwestycje gminne,

 uspołecznienia procesu decyzyjnego dotyczącego kierunków, skali i tempa procesów

inwestowania w gminie,

 ułatwienia pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii

Europejskiej na współfinansowanie inwestycji gminnych.   

W  procesie  opracowywania  WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY ŻABIA

WOLA NA LATA 2016-2022 zmierzano do uzyskania odpowiedzi na następujące pytania:

 jaki jest zakres potrzeb? (sformułowanie konkretnych zadań inwestycyjnych),

 w jakim czasie  należy je  zrealizować  ?  (określenie  terminu  realizacji  poszczególnych

zadań inwestycyjnych),

 jaka  jest  lokalizacja  inwestycji?  (umiejscowienie  w  przestrzeni  planowanych  zadań

inwestycyjnych),

 kto ma to zrobić?  (wyznaczenie osób,  jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za

realizację planowanych zadań inwestycyjnych),

 jakie jest koszt realizacji? (określenie wysokości nakładów finansowych niezbędnych do

realizacji planowanych zadań inwestycyjnych),

 jak wygląda montaż finansowy zadania? (określenie źródeł finansowania planowanych

zadań inwestycyjnych).

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŻABIA WOLA NA LATA 2016-2022 jest wysokiej

rangi  deklaracją  intencji  jej  władz  (ujętą  w  formie  uchwały  Rady  Gminy  Żabia  Wola)

dotyczącą kierunków i sposobów wydatkowania części środków budżetowych - wydatków
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inwestycyjnych.  Innymi  słowy,  WPI  stanowi  zbiór  wyselekcjonowanych,  ocenionych

i zaakceptowanych  do  realizacji  -  przez  Władze  Gminy  Żabia  Wola  -  gminnych  zadań

inwestycyjnych w perspektywie 2022 roku. Stanowić on będzie:

 formalny mechanizm podejmowania decyzji w zakresie inwestycji gminnych,

 narzędzie  racjonalnego  zarządzania  finansami  gminy,  zwłaszcza  środkami

inwestycyjnymi (optymalne wykorzystanie ograniczonych środków publicznych),

 mechanizm  (instrument)  koordynujący  działania  poszczególnych  referatów  urzędu

gminy  i  gminnych  jednostek  organizacyjnych,  związane  z  przygotowaniem  oraz

przebiegiem procesu inwestycyjnego,

 źródło  informacji  dla  mieszkańców  i  podmiotów  gospodarczych  o  planowanych

inwestycjach gminnych (koszt, termin realizacji i miejsce lokalizacji),

 podstawę do ubiegania się o kredyty komercyjne w bankach, a także emisji obligacji

komunalnych z przeznaczeniem na realizację konkretnych zadań inwestycyjnych,

 podstawę  do  ubiegania  się  o  środki  pomocowe  Unii  Europejskiej  na

współfinansowanie zadań inwestycyjnych, 

 podstawę  do  negocjacji  z  prywatnymi  inwestorami  w  sprawie  zaangażowania  ich

kapitału w realizację konkretnych inwestycji komunalnych (są to tzw. przedsięwzięcia

publiczno-prywatne - PPP), 

 podstawę do opracowywania wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w ramach

wieloletniej  prognozy finansowej,  opracowywanej  zgodnie  z  zgodnie  z  przepisami

Ustawy o finansach publicznych. 

Biorąc powyższe pod uwagę,  niniejszy dokument pt. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

GMINY ŻABIA WOLA NA LATA 2016-2022 został  przygotowany  w  oparciu  o  zasady:

racjonalnego  gospodarowania,  zrównoważonego  rozwoju  i  partycypacji  społecznej.

Stanowić  on  będzie  także  merytoryczną  podstawę  do  ubiegania  się  o  dofinansowanie

zapisanych  w  nim  zadań  inwestycyjnych  ze  środków  pomocowych  Unii  Europejskiej.

Dokument jest komplementarny i zgodny z dokumentami (przyjętymi stosownymi uchwałami

Rady  Gminy  Żabia  Wola)  określającymi  politykę  rozwoju  społeczno-gospodarczego

i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska przyrodniczego Gminy Żabia

Wola i jako taki powinien być rozpatrywany w odniesieniu do ustaleń przyjętych w:

 Strategii  Zrównoważonego  Rozwoju  Gminy  Żabia  Wola  na  lata  2015-2030,  zgodnie

z Uchwałą Rady Gminy Żabia Wola nr 131/XV/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.,
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 Studium Uwarunkowań  i  Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy Żabia

Wola, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Żabia Wola Nr 8/XVII/2012 z dnia 24 kwietnia

2012 r.

Ponadto,  zapisy  niniejszego  dokumentu  są  zgodne  z  celami  i  priorytetami  zawartymi

w dokumentach programowych na szczeblu kraju (Strategia  rozwoju kraju),  województwa

mazowieckiego  (Strategia  rozwoju  województwa  mazowieckiego,  Plan  zagospodarowania

przestrzennego  województwa  mazowieckiego)  i  powiatu  grodziskiego  (Strategia  rozwoju

powiatu grodziskiego). 

Projekt  niniejszego  dokumentu  pt.  WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŻABIA

WOLA NA LATA 2016-2022 był  przedmiotem  szerokich  konsultacji  społecznych.  Takie

postępowanie  było  więc  zgodne  z  zasadą  partycypacji  społecznej  i  zaleceniami  Unii

Europejskiej. 
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CZĘŚĆ I
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY ŻABIA WOLA

1. Położenie, powierzchnia i funkcje

Gmina  Żabia  Wola  położona  jest  w  zachodniej  części  województwa  mazowieckiego,

w powiecie grodziskim, w odległości 30 km od Warszawy, przy trasie krajowej nr 8 wiodącej

w kierunki  Wrocławia i  Katowic (tzw. trasa katowicka).  Jest  gminą wiejską,  jej  centralną

miejscowością  jest  Żabia  Wola.  W  skład  gminy  wchodzi  41  wsi,  podzielonych  na  32

sołectwa:  Bartoszówka,  Bieniewiec,  Bolesławek,  Bukówka, Ciepłe, Grzegorzewice,

Grzymek,  Huta  Żabiowolska,  Jastrzębnik,  Kaleń,  Kaleń-Towarzystwo,  Lasek,  Muskuły,

Oddział,  Ojrzanów, Ojrzanów-Towarzystwo,  Osowiec,  Osowiec Parcela,  Petrykozy,  Pieńki

Słubickie,  Pieńki Zarębskie,  Piotrkowice,  Siestrzeń,  Skuły,  Słubica A, Słubica B, Słubica-

Wieś, Władysławów, Wycinki Osowskie, Zaręby, Żabia Wola, Żelechów.

Gmina Żabia  Wola  graniczy z  gminami:  Radziejowice  (od  zachodu),  Mszczonów (od

strony południowo-zachodniej), Nadarzyn (od strony wschodniej) i Grodzisk Mazowiecki (od

strony północnej).  Ogólna  powierzchnia  Gminy  wynosi  10 561  ha,  z  czego  użytki  rolne

stanowią 7135 ha, czyli 67,6% (faktycznie użytkowane w produkcji rolniczej stanowią ok.

30%), zaś lasy i grunty leśne (22,4%). 

Rys. 1. Gmina Żabia Wola – jednostki pomocnicze.
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Gmina Żabia Wola jest gminą wiejską, do niedawna głównie rolniczą. Na jej terenie nie

występują  zwarte  obszary  przemysłowe.  Obszar  Gminy  Żabia  Wola,  mimo  rolniczych

tradycji, charakteryzuje się niską przydatnością do celów wysokotowarowej produkcji rolnej,

bowiem przeważają grunty o niskiej  bonitacji gleb i małe obszarowo gospodarstwa rolne.

Można szacować, iż ok. 70% gospodarstw domowych zalicza się do gospodarstw rolnych, ale

jednocześnie tylko dla 7% ogółu z nich praca w rolnictwie stanowi główne źródło utrzymania.

Stąd też, rolnictwo traci swoje dotychczasowe znaczenie na rzecz szybko rozwijających się

funkcji mieszkaniowych i gospodarczych. Gmina jest postrzegana jako atrakcyjne miejsce do

zamieszkania.  Wynika  to  z  takich  czynników  jak:  walory  przyrodnicze,  przystępne  ceny

gruntów budowlanych i relatywnie dobre skomunikowanie z Warszawą i innymi sąsiednimi

miastami  (miejsca  pracy)  oraz  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  zwłaszcza

w bezpośrednim  sąsiedztwie  drogi  krajowej  nr  8  (szybki  wzrost  liczby  podmiotów

gospodarczych). 

Tradycyjnie  obszar  Gminy Żabia  Wola  wchodzi  w  skład  terenów zaplecza  lokalnego

ruchu   rekreacyjno  -  turystycznego  Warszawy.  Według  Koncepcji  polityki  przestrzennego

rozwoju zagospodarowania kraju Gmina Żabia Wola wraz z całym powiatem grodziskim leży

w obszarze strefy przyspieszonego rozwoju stymulowanego przez procesy integracji Polski

z Unią  Europejską. Ponadto gmina położona jest bezpośrednio pomiędzy Warszawą a Łodzią.

Według  ustaleń  Planu  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  mazowieckiego

Gmina Żabia Wola leży w obszarze metropolitalnym stolicy. Jest on ograniczony tzw. dużą

obwodnicą Warszawy, od zachodniej strony stolicy zamykającej się drogą krajową nr 50. W

polityce przestrzennej województwa mazowieckiego zakłada się że cała Gmina Żabia Wola

ma znaleźć się w zasięgu bardzo silnej presji aglomeracji warszawskiej.

Gmina  posiada  wieloletnie  tradycje  osadnictwa  rekreacyjnego  (letniskowego),  jednak

obserwuje się obecnie silną presję właścicieli  na przekształcanie ich w działki budowlane

(domy  mieszkalne  całoroczne).  Posiada  też  atrakcyjne  tereny  inwestycyjne  położone

w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 8 w miejscowościach: Siestrzeń, Przeszkoda,

Żabia Wola, Nowa i Stara Bukówka, Oddział, Słubice. Na tych terenach można lokalizować

obiekty  produkcyjne,  składowo-magazynowe,  obiekty  biurowe  oraz  bazy  i  zaplecza

techniczne, których uciążliwość dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego nie wykracza

poza  granice  działki.  Obsługa  tych  terenów  odbywać  się  będzie  poprzez  układ  dróg

zbiorczych z dostępnością do drogi krajowej nr 8 za pośrednictwem bezkolizyjnych węzłów
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komunikacyjnych:  wiaduktów,  przejazdów  gospodarczych,  kładek  dla  pieszych,  zgodnie

z koncepcją przystosowania tej drogi do parametrów drogi ekspresowej.

Tym przemianom struktury funkcjonalnej towarzyszą aktywne działania Władz  Gminy

Żabia  Wola  na  rzecz  poprawy  stanu  wyposażenia  w  urządzenia  i  obiekty  infrastruktury

technicznej  oraz  społecznej,  które  przyczyniają  się  do  podnoszenia  atrakcyjności

lokalizacyjnej  dla  nowych  mieszkańców  i  przedsiębiorców.  Gmina  aktywnie  poszukuje

dodatkowych  środków  finansowych  na  realizację  inwestycji  infrastrukturalnych,  w  tym

przede wszystkim z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.  Skorzystała już z funduszy

przedakcesyjnych i strukturalnych, a obecnie czyni starania o pozyskanie kolejnych środków

z funduszy strukturalnych w latach 2014-2020. 

2. Ludność i jej struktura

Według  danych  GUS  (dot.  osób  zameldowanych)  na  dzień  31  grudnia  2014  roku

w Gminie  Żabia  Wola  zamieszkiwało  8091  osób.  Wg  szacunków  faktycznego  miejsca

zamieszkania liczba ta  jest  wyższa i  wynosi  ok.  8600 osób. Sytuacja ta  jest  niepokojąca,

potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej w Gminie Żabia Wola w zasadzie

należałoby oceniać biorąc pod uwagę liczbę osób faktycznie zamieszkujących.  

Liczba  mieszkańców  Gminy  Żabia  Wola  w  ostatnich  kilkunastu  latach  szybko  rosła,

a było to szczególnie zauważalne w okresie 2008-2014. W roku 2014 liczba mieszkańców

Gminy Żabia Wola była aż o 13,1% wyższa niż w roku 2008. 

O zwiększaniu się liczby mieszkańców gminy decyduje relatywnie wysoki przyrost (a nie

ubytek)  naturalny  oraz  dodatnie  saldo  migracji.  Wskaźnik  urodzeń  żywych  na  1000

mieszkańców Gminy Żabia Wola w roku 2014 jest nieznacznie niższy (lecz wciąż względnie

wysoki)  od  analogicznych  danych  z  lat  wcześniejszych.  Średnio  w  2006  roku  na  1000

mieszkańców odnotowano tu 9 urodzeń żywych, zaś w 2010 roku 11,9. W latach 2006-2014

gminę charakteryzuje stabilny poziom dodatniego salda migracji. Jest to zjawisko niezwykle

korzystne  dla  gospodarki  gminy.  Do  gminy  przybywają  głównie  ludzie  młodzi,  którzy

znajdują pracę w Grodzisku Maz., Jankach lub Warszawie i jej okolicach. W Gminie Żabia

Wola  istotnym  czynnikiem  przyciągającym  nowych  mieszkańców  jest  dynamicznie

rozwijające  się  budownictwo  mieszkaniowe  oraz  bezpośrednie  sąsiedztwo  Grodziska

Mazowieckiego. Jest to wyraźny sygnał dla władz gminy, które muszą sformułować określoną

politykę rozwoju gminy uwzględniającą problemy ludzi  młodych,  rozpoczynających życie

zawodowe i szukających swoich szans życiowych właśnie w okolicach Warszawy.

10



WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŻABIA WOLA NA LATA 2016-2022

Równocześnie należy zauważyć, że większa liczba osób to większe natężenie ruchu na

ulicach,  większa  liczba  dzieci  objętych  obowiązkiem  szkolnym,  to  większe  problemy

z odprowadzaniem ścieków i odpadów stałych itp. Bez inwestycji w zakresie infrastruktury

technicznej można się spodziewać w najbliższych latach postępującej degradacji środowiska

naturalnego oraz znacznego obniżenia standardu życia.

Analiza  struktury  wieku  ludności  wg  grup  ekonomicznych  wykazuje,  ze  w  ostatnich

latach  udział  osób  w  wieku  przedprodukcyjnym  w  stosunku  do  liczby  osób  w  wieku

produkcyjnym systematycznie maleje w latach 2007-2014, co jest zjawiskiem niekorzystnym.

Jednak skala tego spadku jest tu niewielka i wynika głównie z bezwzględnego wysokiego

przyrostu liczby ludności w wieku produkcyjnym. W okresie tym liczba ludności w wieku

przedprodukcyjnym  rośnie  nieznacznie  wolniej  (o  29,7%)  niż  liczba  ludności  w  wieku

poprodukcyjnym (30,5%). Liczba ludności w wieku produkcyjnym wzrosła o 19,6%. 

Gmina  Żabia  Wola  jest  wyraźnym  liderem  pod  względem  poziomu  wskaźników

perspektywiczności populacji w powiecie grodziskim. Taki stan sprzyjać będzie rozwojowi

społecznemu i gospodarczemu gminy. Związane to jest z koniecznością  zapewnienia dostępu

nowym mieszkańcom gminy do niezbędnej  infrastruktury społecznej  (szkoły,  przedszkola,

biblioteki) oraz technicznej (zwłaszcza kanalizacja, wodociągi i drogi lokalne). 

3. Podmioty gospodarcze i rynek pracy

W ostatnich latach w Gminie Żabia Wola notuje się znaczny wzrost liczby podmiotów

gospodarczych.  Według stanu na dzień 31 października 2015 r.  roku w ewidencji  Urzędu

Gminy zarejestrowanych było 715 podmiotów gospodarczych.

Według danych statystycznych publikowanych przez GUS, w dniu 31 grudnia 2014 r.

w Gminie  Żabia  Wola  zarejestrowanych  było  951  podmiotów  gospodarki  narodowej.

Zdecydowaną  większość  tych  podmiotów stanowią  jednostki  sektora  prywatnego  –  98%,

w tym 976 podmiotów to były tzw. zakłady osób fizycznych.

W rolnictwie przeważają indywidualne gospodarstwa rolne o areale nie przekraczającym

2,00  ha.  Grunty  rolne  zaliczane  są  do  klas  bonitacji  III-VI,  z  przewagą  klas  V-VI.

Powierzchnia użytków rolnych wynosi 7135,4 ha. 

Na terenie Gminy Żabia Wola nie ma dużych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją

przemysłową. Atrakcyjne tereny inwestycyjne położone są w bezpośrednim sąsiedztwie drogi

krajowej  nr  8  relacji  Warszawa – Wrocław.  Na tych terenach można lokalizować obiekty

usług związane z obsługą handlu: sklepy, hurtownie, budynki biurowe a także składy, bazy
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i zaplecza logistyczne oraz inne obiekty usługowe, których uciążliwość nie wykracza poza

granice działki.  Na terenie  gminy poza  dużymi firmami zarejestrowanych jest  ponad 500

przedsiębiorców o  zróżnicowanych kierunkach świadczonych usług (usługi  transportowe,

budowlane, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi internetowe,

warsztaty  samochodowe,  usługi  handlu  detalicznego  i  hurtowego,  usługi  gastronomiczne,

hotelowe  i  agroturystyczne,  usługi   architektoniczne,  edukacyjne,  weterynaryjne,  usługi

stolarskie, itd.).

Do ważniejszych podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Gminy zalicza

się:  FINCO STAL, BSL Truck, BadaPak – Borowski, Bieganowski Sj., UNIVEG Logistics

Poland Sp.  z  o.o.,  Multiserwis Sp. z o.o.,  Schüco International  Polska Sp. z  o.o.,  Ro-Ma

Zakłady Narzędzi Skrawających Sp. z o.o., Topsil Global, TECHNIArt Sp. z o.o., Canpol Sp.

z o.o., Holdbox Frączkiewicz sj., Centurion Dominika Kraśko Białek i Elżbieta Żuchowska

Czwartosz Sj.,  HUBIX, INTER-TAP Stanisław Suchecki,  PPHBIM Sławomir Jeglejewski,

Usługi Transportowe Jerzy Wiśniewski, Hotel Palatium s.c., Logi-Pack MALPAK Sp. z o.o.,

Shell Polska Sp. z o.o.

Na  stan  bazy  ekonomicznej  Gminy  Żabia  Wola  decydujący   wpływ  ma  koniunktura

w pobliskim  Grodzisku  Mazowieckim  oraz  w  Warszawie  oraz  pośrednio  czynniki

zewnętrzne: krajowe i zagraniczne oddziałujące na gminę. Gmina Żabia Wola funkcjonuje

w warunkach  napływu nowych  mieszkańców,  który ma  związek  ze  stałym wzrostem cen

mieszkań i  nieruchomości w Warszawie oraz utrzymującą się  różnicą w cenach mieszkań

pomiędzy  Gminą  a  Stolicą.  Oddziaływanie  na  gospodarkę  Gminy  Żabia  Wola  innych

większych aglomeracji, poza Warszawą w zasadzie nie jest odczuwalne i można stwierdzić, iż

teren  Gminy  Żabia  Wola  jest  w  praktyce  włączony  w  organizm gospodarczy  Warszawy

i Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Struktura  bazy  ekonomicznej  powoduje,  że  rynek  pracy  w  Gminie  Żabia  Wola

zdominowany  jest  przez  osoby  pracujące  w  Warszawie  lub  małych  i  średnich  firmach

zlokalizowanych na obszarze gminy. 

Bezrobocie  w  Gminie  Żabia  Wola  nie  ma  charakteru  strukturalnego.  W  roku  2014

zarejestrowano  jedynie  612  bezrobotnych  mieszkańców.  Liczba  bezrobotnych  w  gminie

w ostatnich  kilku  latach  systematycznie  maleje.  Należy  jednak  podkreślić,  iż  wartość

analityczna wskaźnika liczby osób bezrobotnych traci w ostatnim czasie na znaczeniu. Duża

cześć rejestrowanego obecnie bezrobocia  nie  wynika  bezpośrednio  z  rzeczywistego braku

miejsc  pracy,  ale  z  nowego  trendu  w  gospodarce,  który  charakteryzuje  się  brakiem
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zainteresowania osób w wieku produkcyjnym określonymi rodzajami niskopłatnych etatów

lub  zwyczajnie  brakiem  odpowiednich  kwalifikacji  (najczęściej  w  ramach  zawodów

technicznych). 

4.  Infrastruktura techniczna

Drogi 

Podstawowe elementy układu dróg krajowych na terenie gminy tworzą:  

 droga  krajowa  nr  8  relacji  Warszawa  –  Wrocław  (dwujezdniowa  o  ograniczonej

dostępności,  z  jednym  bezkolizyjnym  wiaduktem  w  Hucie  Żabiowolskiej

traktowanym  jako  dwupoziomowe  skrzyżowanie  drogi  krajowej  z  drogami

powiatowymi  1505W i  1518W).  Szerokość  tej  drogi  w  liniach  rozgraniczających

wynosi ok. 40 m. Aktualna nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 20 m od linii

rozgraniczającej drogę na terenie  zabudowanym i 40m poza terenem zabudowy;

 droga  krajowa nr  50  relacji  Żyrardów –  Grójec  (ogólnodostępna).  Szerokość  pasa

drogowego w stanie istniejącym wynosi 15-16 m, szerokość jezdni – 6 m.  Aktualna

nieprzekraczalna  linia  zabudowy  wynosi  10m  od  linii  rozgraniczającej  drogę  na

terenie zabudowanym, 25 m poza  terenem zabudowy;

Drugą kategorię  stanowi droga wojewódzka Many – Piotrkowie – Chudolipie  nr  876.

Droga ta (w połączeniu z fragmentem drogi powiatowej nr 2861W prowadzącym od dzielnicy

przemysłowej  Mszczonowa)  stanowi  bardzo  ważny,  alternatywny  w  stosunku  do  drogi

krajowej  nr  50  ciąg  komunikacyjny.  Szczególnie  w  połączeniu  z  fragmentem  drogi

powiatowej  nr  2861W.  Odcinek  tej  drogi  Piotrkowice  -  Many na  terenie  gminy  posiada

nawierzchnię asfaltową, odcinek Piotrkowice – Chudolipie posiada nawierzchnię asfaltową

o szerokości jezdni 5 m w odcinkach węższych i  6m w odcinkach szerszych.

Trzecią kategorię stanowi sieć dróg powiatowych zapewniających powiązanie z centrum

powiatu  tj.  z  Grodziskiem  Mazowieckim  oraz  sąsiednimi  gminami  Mszczonowem

i Tarczynem. 

Gmina ma bardzo dobre połączenie z Warszawą (do  centrum 40 km drogą krajową nr 8

na  wschód)  z  Grodziskiem  Mazowieckim  (10  km  drogą  powiatową  na  północ),

z Mszczonowem (10 km drogą krajową nr 50 na północny zachód lub drogą  krajową nr 8 na

zachód),  z  Żyrardowem (ok. 20 km drogą krajową nr 50 na zachód), z Tarczynem (15 km na

wschód drogą wojewódzką nr 876) i Grójcem (20 km na wschód drogą krajową nr 50).
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Na terenie Gminy Żabia Wola działa PKS Grodzisk Mazowiecki, który realizuje kursy

relacji  Grodzisk   Mazowiecki  -  Grzegorzewice/  Grzegorzewice  -  Grodzisk  Mazowiecki.

Kursy relacji  Grodzisk Mazowiecki -  Zaręby/  Zaręby Grodzisk Mazowiecki odbywają się

w ramach  linii  komunikacyjnej  miejskiej  nr  2.  Przystanki  PKS  znajdują  się  w  każdej

miejscowości,  przez którą wyznaczona jest  trasa przejazdu. Powiązania komunikacyjne ze

Stolicą realizowane są przez firmę prywatną (MiM Trans), która obsługuje m.in. teren Gminy

Żabia Wola. Od niedawna również zostaje realizowany kurs na trasie Grodzisk Mazowiecki –

Słubica/Słubica - Grodzisk Mazowiecki. 

Sieć wodociągowa

Wszystkie wsie gminy objęte są zbiorowym zaopatrzeniem w wodę. Sieć wodociągowa jest

zasilana ze stacji uzdatniania wody - na terenie Gminy Żabia Wola wybudowane zostały trzy

stacje uzdatniania wody: w Musułach, w Żelechowie i w Bartoszówce. Na koniec 2014 r.

ponad 90% mieszkańców obszaru gminy było podłączonych do czynnej sieci rozdzielczej.

Wzrost liczby mieszkańców oraz postępująca aktywizacja gospodarcza w gminie wywołują

konieczność szybkiej modernizacji i rozbudowy istniejących ujęć wody a także fragmentów

sieci rozdzielczej.

Gospodarka ściekowa, kanalizacja sanitarna

Gminna  oczyszczalnia  ścieków  zlokalizowana  jest  w  miejscowości  Żabia  Wola.  Na

terenie  gminy  występują  braki  w  zakresie  rozwiniętej  w  zadowalającym  stopniu  sieci

kanalizacji komunalnej, jak też  oczyszczalni ścieków. Ścieki z gospodarstw odprowadzane są

do bezodpływowych zbiorników - szamb a następnie wywożone wozami asenizacyjnymi do

oczyszczalni  ścieków na  podstawie  indywidualnych  umów z  firmami  świadczącymi  takie

usługi.  W zasadniczej  części odbiór ścieków w Gminie Żabia Wola opiera się obecnie na

systemie szamb indywidualnych, których stan techniczny i szczelność pozostawiają wiele do

życzenia. W miejscowościach położonych w sąsiedztwie z gminami sąsiednimi zakłada się

wspólne  prowadzenie inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej.

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej obejmowała w całej gminie w 2014 roku 11,4 km.

Sieć kanalizacji  sanitarnej  w Gminie Żabia Wola jest  znacznie gorzej  rozwinięta  od sieci

wodociągowej.  W 2014 roku tylko ok. 5% ludności gminy korzystało z sieci rozdzielczej

kanalizacyjnej. 

Elektroenergetyka
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Teren gminy zasilany jest w energię elektryczną z obszarów sąsiednich gmin. Ze względu 

na duże zainteresowanie gruntami budowlanymi wybudowany został gminny punkt zasilania 

a także nastąpiła dalsza rozbudowa sieci elektroenergetycznej. 

Zaopatrzenie w gaz sieciowy

Na obszarze 40% Gminy istnieje sieć gazu przewodowego średniego ciśnienia ze stacji

red-pom  I0 zlokalizowanej  poza  jej  obszarem  we  wsi  Kuklówka  -  gmina  Radziejowice.

Sukcesywnie Mazowiecka Spółka Gazownictwa rozbudowuje istniejącą sieć gazową, jednak

odczuwalne są ciągle  niedobory w tym zakresie,  zwłaszcza w południowej  części Gminy,

gdzie nie występuje sieć gazowa.  

Telekomunikacja i informatyzacja

Gmina obsługiwana jest przez centralę telefoniczną w Żabiej Woli. Konieczna jest dalsza

rozbudowa  sieci  telekomunikacyjnej  lub  pilne  stworzenie  innej  możliwości  komunikacji

informatycznej. 

Gospodarka odpadami

Odpady odbierane z terenu gminy wywożone są do instalacji znajdujących się poza jej

obszarem przez  przedsiębiorców posiadających wpis  do  rejestru działalności  regulowanej.

W 2014 r. z terenu Gminy Żabia Wola odebrano 1 032,05 Mg wszystkich rodzajów odpadów.

Mieszkalnictwo

W strukturze przestrzennej terenów mieszkaniowych na obszarze gminy można wyróżnić:

 zabudowę  mieszkaniowo-usługową  ze  znaczącym  udziałem  zabudowy  usług

publicznych,

 zwarte osiedla i zespoły zabudowy jednorodzinnej,

 wielomieszkaniowe zespoły osiedlowe,

 zorganizowane przestrzennie osiedla i zespoły zabudowy jednorodzinnej, 

 skupiska zabudowy jednorodzinnej powstałe w wyniku przekształcania się i uzupełniania

zabudowy wiejskiej, 

 rozproszoną zabudowę jednorodzinną i zagrodową.

Mieszkaniowy zasób Gminy tworzy 40 lokali  mieszkalnych.  Są one zlokalizowane są

w budynkach komunalnych usytuowanych w 2 miejscowościach gminy. Planowane remonty
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bieżące spowodują utrzymanie zasobu mieszkaniowego na poziomie stanu obecnego. Brakuje

nowych mieszkań komunalnych. 

5.  Infrastruktura społeczna

Oświata i wychowanie

Na terenie gminy Żabia Wola działają trzy szkoły podstawowe 6 -cio klasowe: Szkoła

Podstawowa  w  Józefinie,  Szkoła  Podstawowa  w  Ojrzanowie  oraz  Szkoła  Podstawowa

w Skułach.  Budynki  szkolne  są  w  dobrym  stanie  technicznym,  wybudowano  boiska

wielofunkcyjne w Józefinie (Orlik), Ojrzanowie i Skułach. Istnieje potrzeba budowy nowego

budynku gimnazjum w Żabiej Woli. 

W  obszarze  edukacji  przedszkolnej  w  Gminie  Żabia  Wola  funkcjonują  placówki

niepublicznych:  Przedszkole  Niepubliczne  „PROMYK”  w  Ojrzanowie-Towarzystwie,

Przedszkole  Żabka  w  Żabiej  Woli  oraz  Żłobek  Żabka.  W 2015  r.  rozpoczęły  się  prace

związane z budową przedszkola samorządowego w Żabiej Woli. Uczniowie pobierają naukę

w 24 oddziałach i w 5 klasach nauczania początkowego – „zerówkach”. W Józefinie, razem

ze szkołą podstawową funkcjonuje Gimnazjum im.  Józefa Chełmońskiego. 

We wszystkich szkołach gromadzone są zbiory biblioteczne, prowadzona jest też nauka

języków  obcych,  a  także  różne  zajęcia  pozalekcyjne:  sportowe,  taneczne,  plastyczne,

muzyczne  i  różnorodne  kółka  przedmiotowe.  Na  terenie  gminy  funkcjonuje  placówka

wsparcia  dziennego,  prowadzona  na  zlecenie  gminy  przez  organizację  pozarządową  –

Świetlica Motyle w Słubicy. W świetlicy środowiskowej prowadzone są zajęcia dla dzieci.

Ochrona zdrowia

Na terenie gminy funkcjonuje Gminne Centrum Zdrowia w Żabiej Woli, które świadczy

usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej. W 2007 roku gmina zrealizowała projekt

pt. „Gminne Centrum Zdrowia - modernizacja i termoizolacja istniejącego obiektu ochrony

zdrowia”  współfinansowanego  ze  środków  pomocowych  Unii  Europejskiej.  W  2015  r.

dostosowano obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Wśród  placówek  medycznych  na  terenie  gminy  występują  też:  Niepubliczny  Zakład

Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Środowiskowo – Ambulatoryjnego „Nadzieja” w Żabiej

Woli, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medycyna Rodzinna” filia w Żabiej Woli,

w Ośrodku Zdrowia  w Żabiej  Woli  działają  dwa gabinety rehabilitacyjne   –  fizykoterapii

i kinezyterapii oraz gabinety stomatologiczne.  
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Instytucją  działającą  na  rzecz  rozwiązywania  problemów  społecznych  jest  Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli. Trudna sytuacja rodzin w Gminie Żabia Wola

jest  powodowana  przede  wszystkim  przez  (dane  GOPS  za  2014  r.):  ubóstwo  (43%),

niepełnosprawność (29%), długotrwała lub ciężka choroba (23%), bezradność w sprawach

opiekuńczo-wychowawczych (18%), bezrobocie (17%).

Bezpieczeństwo publiczne

Gminę Żabia Wola można określić jako gminę względnie bezpieczną. Do najczęstszych

przestępstw popełnianych na jej terenie zalicza się: kradzieże z włamaniem, kradzieże, jazda

po alkoholu. W gminie funkcjonuje Komisariat Policji. Bezpieczeństwo społeczności gminnej

jest także uzależnione od funkcjonowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na terenie

gminy znajdują się 2 jednostki OSP zlokalizowane w miejscowościach: Skuły i Żelechów,

włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa.

Infrastruktura kulturalna

W Gminie Żabia Wola znajdują się liczne zabytki kultury materialnej, w tym wpisane do

rejestru  zabytków:  zespoły  parkowo-dworskie  (Grzegorzewice,  Grzmiąca,  Grzymek,

Osowiec, Petrykozy, Żabia Wola), cmentarze (Żelechów, Skuły), kościoły (Żelechów, Skuły).

Ponadto, wiele obiektów znajduje się pod opieką Konserwatora Zabytków. W Żabiej Woli

w zabytkowym dworku znajduje się siedziba Domu Kultury oraz Biblioteka Publiczna. Mają

tu też swoje siedziby grupy nieformalne.

Mieszkańcy gminy odczuwają brak świetlic oraz innych obiektów, gdzie mogliby spędzić

wolny czas,  spotkać  się  ze  znajomymi,  skorzystać  z  Internetu  itp.  Głównym problemem

związanym  z  upowszechnianiem  kultury  i  edukacji  kulturalnej  jest  stosunkowo  niska

aktywność kulturalna lokalnej społeczności.

Turystyka 

Urozmaicony, pełen różnorodności malowniczy krajobraz pagórków i wzgórz oraz dolin

rzecznych, a także rezerwaty oraz 3 szlaki turystyczne przechodzących w całości lub części

przez teren gminy stanowią o jej atrakcyjności turystycznej. Dodatkową atrakcję stanowią

zabytkowe pałacyki i pałace w Ojrzanowie, Grzegorzewicach, Grzmiącej oraz dwory i dworki

(Żabia Wola, Osowiec, i Grzymek – objęte ochroną konserwatorską. Ze względu na bliską

odległość od Warszawy i sąsiednich miast gmina staje się celem turystyki „weekendowej” -

pieszej i rowerowej. 
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Rozwojowi rekreacji sprzyja dogodny dojazd droga krajową nr 8 relacji  Warszawa  –

Wrocław.  Walory  krajobrazowe  gminy  podnoszą  rezerwaty  przyrody  z  licznymi

pomnikowymi obiektami przyrody oraz zespoły pałacowo-parkowe. 

Przez teren gminy prowadzą szlaki turystyczne: Jaktorów - Kuklówka - Skuły - Żelechów

(szlak pieszy, 24 km), Grodzisk Mazowiecki - Osowiec - Kuklówka - Radziejowice (szlak

pieszy,  17  km);  Grodzisk  Mazowiecki  -  Siestrzeń  -  Młochów  -  Żelechów  -  Grodzisk

Mazowiecki (szlak rowerowy, 35 km); Grodzisk Mazowiecki - Kuklówka - Radziejowice -

Żabia Wola - Kaleń - Żelechów - Grodzisk Mazowiecki (szlak rowerowy, 45 km); Boczki -

Łowicz  -  Sromów  -  Bolimów  -  Bolimowski  Park  Krajobrazowy  (Centrum  Edukacji

Ekologicznej)  -  Żyrardów  -  Radziejowice  -  Kuklówka  -  Żelechów  (szlak  rowerowy lub

samochodowy, trasa 2-dniowa, ok. 100 km).

Spośród wielu szlaków turystycznych przechodzących przez teren gminy, nie wszystkie są

właściwie  oznakowane  i  brakuje  ujednoliconej  informacji  o  ich  przebiegu.  Brakuje

wyposażenia szlaków turystycznych takich jak miejsca przystankowe (wiata chroniąca przed

deszczem,  stół,  ławy,  łazienka,  pojemnik  na  odpady),  punktów  informacyjnych  wzdłuż

szlaków.  Nie  ma  ścieżek  rowerowych  wzdłuż  szlaków,  w  wielu  miejscach  brakuje

bezpiecznych przejść dla pieszych i rowerzystów przez drogę krajową nr 8. Poza tym ilość

szlaków turystycznych oraz dostępność informacji o nich wydaje się być niewystarczająca

w stosunku  do  ilości  atrakcyjnych  turystycznie  miejsc  na  terenie  gminy  rozpatrywanych

w kontekście ich dostępności.

Sport, rekreacja

Przy Gimnazjum w Józefinie funkcjonuje Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Józefina”

wspomagający aktywność w zakresie wychowania fizycznego, a w Szkołach Podstawowych

w Ojrzanowie i Skułach prowadzone są pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci. W szkołach

gminnych  realizowany  jest  program  wyjazdów  na  pływalnie  kryte  np.  w  Grodzisku

Mazowieckim  oraz  bogaty  program  rekreacji  ruchowej:  wycieczki  rowerowe,  spacery,

wyprawy krajoznawcze. Przy Domu Kultury funkcjonuje Stowarzyszenie Akademia Sportu.

Zasoby infrastrukturalne w zakresie rozwoju sporu i rekreacji obejmują m.in. ogólnodostępna

siłownię i bieżnia przy boisku w Bartoszówce, siłownia zewnętrzna w „Lasku Żabiowolskim”

w Żabiej Woli, plac zabaw wraz plenerowymi urządzeniami do ćwiczeń przy Domu Kultury

w Żabiej Woli. Ponadto w 2015 r. rozpoczęto budowę pełnowymiarowej Sali sportowej przy

Szkole Podstawowej w Ojrzanowie.
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Na terenie Gminy Żabia Wola zlokalizowane są zespoły działek rekreacyjnych, z których

pierwsze  powstały  połowie  lat  70.  XX  wieku.  Obecnie  obserwuje  się  tendencję  do

przekształcania działek rekreacyjnych w budowlane, polegającą na zamianie przeznaczenia

działki  rekreacyjnej  na  mieszkaniową,  zazwyczaj  bez  faktycznej  zmiany  sposobu

użytkowania.  Większość  działek  rekreacyjnych  na  terenie  gminy znajduje  się  we wsiach:

Władysławów, Siestrzeń, Grzymek, Musuły i Lasek.

6. Identyfikacja problemów rozwojowych

Największym problemem Gminy Żabia Wola jest nadal niewystarczający w stosunku do

potrzeb  rozwój  urządzeń  infrastruktury  technicznej,  mimo  wyraźnej  poprawy  w  tym

względzie w ostatnich latach.

Potrzeby infrastrukturalne znacznie przekraczają możliwości finansowe budżetu Gminy,

dlatego  też  konieczne  będzie  ubieganie  się  o  środki  zewnętrzne,  w  tym  z  funduszy

pomocowych Unii Europejskiej. 

Do głównych problemów infrastrukturalnych Gminy Żabia Wola zakresie funkcjonowania

sieci drogowej gminy należą:

 nie w pełni zhierarchizowany układ drogowy – brak rozdzielenia ruchu lokalnego od

ruchu o większym zasięgu (o charakterze tranzytowym) oraz ruchu osobowego od

ruchu towarowego (samochodów ciężarowych i dostawczych), 

 słaby stan części  dróg powiatowych przebiegających przez  teren  gminy oraz  dróg

gminnych,

 słabo  rozwinięte  połączenia  drogowe  wewnętrzne  (gminne),  które  z  konieczności

muszą odbywać się przy pomocy dróg o znaczeniu ponadlokalnym, 

 zagrożenie  bezpieczeństwa  ruchu,  wynikające  z  braku  kontroli  dostępu  do  dróg

wyższych klas i konfliktów będących skutkiem wspólnego wykorzystywania jezdni

przez  wszystkich  użytkowników,  a  w  szczególności  „niechronionych  uczestników

ruchu” (pieszych i rowerzystów), zmuszonych do korzystania z jezdni ze względu na

brak chodników i ścieżek rowerowych,

 braki  w  wyposażeniu  w  nawierzchnie  ulepszone  i  twarde  części  dróg  gminnych

i fragmentów dróg powiatowych,

 braki  w  istniejącym  systemie  drogowym,  występowanie  „wąskich  gardeł”  na

istniejących ciągach ulic o podstawowym znaczeniu, 
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 brak systemu transportu rowerowego pełniącego zarówno funkcję transportową jak

i rekreacyjno-sportową,

 brak działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Najważniejsze kierunki działań w zakresie poprawy infrastruktury technicznej:

 istotna  rozbudowa sieci  kanalizacyjnych  wraz  z  oczyszczalniami  ścieków a  także

rozbudowa sieci wodociągowych wraz z ujęciami i stacjami uzdatniania służących

likwidacji niedoborów w tym zakresie,

 budowa  przydomowych  oczyszczalni  ścieków,  w  tym  głównie  przy  wsparciu

środków UE i środków pochodzących z NFOŚiGW (lub WFOŚiGW), 

 likwidacja źródeł zanieczyszczenia wód podziemnych (likwidacja niekontrolowanych

wysypisk śmieci, likwidacja nieszczelnych zbiorników bezodpływowych),

 poprawa czystości wód powierzchniowych,

 skuteczne zahamowanie degradacji środowiska,

 modernizacja  dróg  wojewódzkich  i  powiatowych  wraz  z  budową  urządzeń

zapewniających wzrost bezpieczeństwa ruchu pieszych, rowerzystów i samochodów,

 poprawa standardu gminnego układu drogowego i obsługi transportem zbiorowym,

 budowa nowych  i  modernizacja  istniejących  dróg  gminnych,  w tym w pierwszej

kolejności dróg zbiorczych (strategicznych),

 budowa  i  modernizacja  urządzeń  infrastrukturalnych  zapewniających  poprawę

bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszych - chodniki, utwardzone pobocza,

oświetlenie uliczne, ścieżki rowerowe, sygnalizacja świetlna, przejścia dla pieszych,

„spowalniacze ruchu”, znaki drogowe (pionowe i poziome).

Najważniejsze  problemy zidentyfikowane w zakresie infrastruktury społecznej:

 braki w podstawowej infrastrukturze społecznej,

 nieodpowiedni  do  skali  potrzeb  (choć  w  wielu  obszarach  dobry  i  bardzo  dobry)

standard infrastruktury społecznej w Gminie Żabia Wola,

 brak żłobków, zbyt małe wsparcie dla rodzin wielodzietnych,

 zbyt mała oferta klubów sportowych i ośrodka kultury wraz z jego filiami,

 zbyt mała oferta dla seniorów,

 niewystarczające  warunki  lokalowe  istniejących  ośrodków  zdrowia,  brak  usług

specjalistycznych,

 wymagająca poprawy sytuacja zdrowotna dzieci i młodzieży,
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 zbyt  małe  (mimo  wysokiego  potencjału)  zainteresowanie  gminą  jako  ośrodkiem

kultury, rekreacji i wypoczynku,

 zagrożenie marginalizacją  Gminy Żabia Wola, skutkującą ograniczeniami w zakresie

rozwoju  kultury,  sportu  i  rekreacji  oraz  niewielkim  zainteresowaniem  ze  strony

turystów,

 niedostateczny  poziom  atrakcyjności  inwestycyjnej  gminy  wywołany  słabym

rozwojem funkcji społecznych.
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Część II
Cele rozwoju i kierunki działań realizacyjnych 

Gminy Żabia Wola

Strategiczne  cele  rozwoju  Gminy  Żabia  Wola  zostały  sformułowane  w  dwóch

dokumentach, a mianowicie: Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola na lata

2015-2030 (Uchwała Rady Gminy Żabia Wola nr 131/XV/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.)

oraz  Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  Gminy Żabia

Wola  (Uchwała  Rady  Gminy  Żabia  Wola Nr  8/XVII/2012  z  dnia  24  kwietnia  2012  r.).

Sformułowane w obu tych dokumentach cele rozwoju wskazują na  konieczność tworzenia

podstaw  do  zrównoważonego,  trwałego  i  wielofunkcyjnego  rozwoju  Gminy  Żabia  Wola.

W Strategii określono generalny cel kierunkowy (wizja rozwoju) gminy: Gmina Żabia Wola

atrakcyjnym  miejscem  życia  na  terenie  Obszaru  Metropolitalnego  Warszawy,  ośrodkiem

konkurencyjnej,  innowacyjnej  gospodarki  lokalnej,  zdrowych  warunków  zamieszkania,

efektywnego inwestowania, pracy i wypoczynku zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Wyznaczono także trzy poniższe strategiczne cele rozwoju Gminy Żabia Wola: 

Cel  strategiczny  nr  1  -  likwidacja  niedoborów  w  infrastrukturze  technicznej,  w  tym

służącej ochronie środowiska przyrodniczego oraz racjonalne zagospodarowanie przestrzeni.

Cel strategiczny  nr 2 - trwały i zrównoważony rozwój gospodarki lokalnej.

Cel  strategiczny  nr  3  -  podnoszenie  standardu  świadczonych  usług  społecznych  oraz

działania na rzecz integracji i kształtowania postaw prospołecznych mieszkańców.

Szczegółowe  działania  realizacyjne  rozpisane  zostały  w  ramach  celów  operacyjnych

określonych w Strategii.  Osiągnięcie wielu z nich uwarunkowana jest  wprowadzeniem do

budżetów  kolejnych  lat  zadań  inwestycyjnych.  Z  tego  punktu  widzenia  występuje  ścisły

związek pomiędzy zapisami strategii rozwoju gminy a wieloletnim planem inwestycyjnym,

będącym wyrazem realizacji założeń strategicznych w części inwestycyjnej. 

W  ramach strategicznego  programu  działań  realizacyjnych  „Infrastruktura  wodno-

ściekowa i gospodarka odpadami komunalnymi” wyznaczono następujące cele operacyjne ,

w ramach których realizowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne: 

 Cel  operacyjny  -  dostarczenie  mieszkańcom  wody  pitnej  o  dobrych  parametrach

jakościowych - rozbudowa sieci wodociągowej;

 Cel  operacyjny  -  rozwiązanie  problemu  gospodarki  ściekowej  -  budowa  sieci

kanalizacji  sanitarnej,  rozbudowa  oczyszczalni  ścieków,  budowa  przydomowych

oczyszczalni  ścieków  na  terenach  o  niskiej  intensywności  zabudowy  i  gęstości

zaludnienia;
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 Cel  operacyjny  -  zapewnienie  mieszkańcom  dostaw  energii  elektrycznej  i  gazu

sieciowego -  modernizacja  sieci  elektroenergetycznych i  stacji  transformatorowych

dalsza gazyfikacja gminy

 Cel operacyjny - zapewnienie mieszkańcom dostępu do szybkiego Internetu - budowa

sieci  światłowodowej  oraz  innych  łączy  internetowych,  budowa  urządzeń

technicznych i sieci Internetu szerokopasmowego. 

Strategiczny  programu  działań  realizacyjnych  „Drogi  i  transport  publiczny” zawiera

następujące  cele  operacyjne,  w  ramach  których  realizowane  będą  przedsięwzięcia

inwestycyjne:

 Cel operacyjny:-  prowadzenie działań stymulujących i  wspierających ponadgminne

inwestycje  transportowe  -  wspieranie  działań  na  rzecz  polepszenia  powiązań

transportowych gminy z otoczeniem, modernizacja dróg powiatowych wraz z budową

urządzeń  zapewniających  wzrost  bezpieczeństwa  ruchu  pieszych,  rowerzystów

i samochodów,

 Cel operacyjny - poprawa standardu gminnego układu drogowego - budowa nowych,

modernizacja  i  przebudowa  oraz  remont  istniejących  dróg  gminnych,  budowa

i modernizacja urządzeń infrastrukturalnych zapewniających poprawę  bezpieczeństwa

ruchu samochodowego i pieszych – w szczególności chodniki, utwardzone pobocza,

oświetlenie uliczne, ścieżki rowerowe, sygnalizacja świetlna, przejścia dla pieszych,

„spowalniacze  ruchu”,  wymiana  i  modernizacja  oświetlenia  ulicznego  na

energooszczędne  (np.  typu  LED),  budowa  systemu  komunikacyjnych  dróg

rowerowych.

W  Strategicznym  programie  działań  realizacyjnych  „Środowisko  przyrodnicze

i zagospodarowanie  przestrzenne”  zapisano  poniżej  wymienione  cele  operacyjne,

w ramach których będą realizowane zadania inwestycyjne: 

 Cel  operacyjny -  pełna  ochrona  walorów i  zasobów środowiska  przyrodniczego  -

doprowadzenie  do  należytego  stanu  czystości  rzek  przepływających  przez  teren

Gminy oraz  zachowanie ciągów ekologicznych wzdłuż cieków wodnych,  wspieranie

działań  na  rzecz  produkcji  energii  z  zastosowaniem  naturalnych  i  ekologicznych

źródeł  energii.  rozwijanie  stałej  współpracy  z  sąsiednimi  gminami,  powiatem

grodziskim i poszczególnymi gminami wchodzącymi w jego skład w celu koordynacji

działań na rzecz ochrony środowiska.
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 Cel  operacyjny  -  racjonalne  zagospodarowanie  przestrzeni  -  kształtowanie  oraz

rozbudowa  centrów  wsi  (obszary  przestrzeni  publicznej)  ośrodków  subgminnych,

uporządkowanie  przestrzenne  terenów  urbanizujących  się,  poprzez  wyznaczenie

i rozdzielenie terenów dla wielofunkcyjnego rozwoju gospodarczego oraz osadnictwa

mieszkalno-rekreacyjnego.

W ramach strategicznego programu działań realizacyjnych „Gospodarka niskoemisyjna”

wyznaczono  następujące  cele  operacyjne,  w  ramach  których  realizowane  będą

przedsięwzięcia inwestycyjne: 

 Cel  operacyjny  -  przejście  na  gospodarkę  niskoemisyjną  –  skuteczne  wdrożenie

i realizacja  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  gminy.  kompleksowa  instalacja

urządzeń służących wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w budynkach

użyteczności  publicznej  i  budynkach  prywatnych,  termomodernizacja  obiektów

publicznych,  budowa  nowego  oraz  wymiana  oświetlenia  ulicznego  na

energooszczędne.  wymiana  eternitowych  pokryć  dachów,  usuwanie  i  utylizacja

odpadów azbestowych.

W  Strategicznym  programie  działań  realizacyjnych  „Gospodarka  lokalna”  zapisano

poniżej  wymienione  cele  operacyjne,  w  ramach  których  będą  realizowane  zadania

inwestycyjne: 

 Cel  operacyjny  -  organizacyjne  i  finansowe  wsparcie  rozwoju  przedsiębiorczości

i innowacji  -  uzbrojenie  terenów  pod  nową  działalność  gospodarczą,  tworzenie

i promocja  gminnego  zasobu  gruntów  na  cele  inwestycyjne,  sukcesywne  ich

przygotowywanie do zorganizowanej działalności inwestycyjnej (scalanie i podział na

działki, budowa podstawowej sieciowej infrastruktury technicznej i dróg),

 Cel operacyjny - rozwój turystyki - kompleksowe zagospodarowanie ogólno gminnej

przestrzeni  publicznej  gminy (m.in.  szlaki  turystyczne,  ścieżki  rowerowe i  piesze,

właściwe oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie, wydzielone strefy rekreacji

i wypoczynku,  infrastruktura  techniczna  odpowiednia  dla  obsługi  ruchu

turystycznego), organizacyjne i finansowe wsparcie ochrony obiektów zabytkowych

znajdujących  się  na  terenie  gminy,  wykorzystanie  zbiorników  wodnych  na  cele

rekreacyjne, budowa otwartych kąpielisk, rozszerzenie elektronicznej bazy informacji

turystycznej oraz stron internetowych promujących gminę,

 Cel operacyjny - promocja gminy - wykorzystanie ogromnego potencjału społecznego

aglomeracji  warszawskiej,  w  tym:  współpraca  z  instytucjami  miejskimi  oraz

z warszawskimi  organizacjami  społecznymi  w  obszarze  kultury,  sportu,  rekreacji,

korzystanie  z  doświadczeń  Warszawy  i  innych  gmin,  budowa  wspólnej

(komplementarnej) oferty sportowej i kulturalnej, wykorzystanie platform cyfrowych
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do  wspólnego  zarządzania  usługami  społecznymi  (m.in.  e-zdrowie,  e-kultura,  

e-rekreacja).

W  ramach  strategicznego  programu  działań  realizacyjnych  „Usługi  społeczne”

wyznaczono  następujące  cele  operacyjne,  w  ramach  których  realizowane  będą

przedsięwzięcia inwestycyjne:

 Cel operacyjny -  poprawa warunków i jakości  nauczania w gminnych placówkach

oświatowych - budowa przedszkola gminnego oraz wspieranie powstawania placówek

niepublicznych,  modernizacja  i  rozbudowa  obiektów  szkolnych,  budowa

pełnowymiarowej  sali  sportowej,  poprawa dostępności  do  Internetu  i  nowoczesnej

infrastruktury  informatycznej  w  placówkach  oświatowych,  doposażenie  gminnych

placówek oświatowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

 Cel  operacyjny -  poprawa  warunków upowszechniania  kultury  -  rozwój  instytucji

realizujących cele kulturalne,  m.in.  domu kultury,  biblioteki,  poprawa wyposażenia

i warunków lokalowych instytucji kultury,

 Cel  operacyjny  -  poprawa  stanu  bezpieczeństwa  publicznego  -  zakupy  sprzętu

i wyposażenia dla potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych i Komisariatu Policji, 

 Cel  operacyjny  -  przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  -  likwidacja  barier

architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych,

modernizacja i remont istniejących oraz budowa nowych mieszkań komunalnych.

 Cel  operacyjny  -  rozbudowa  infrastruktury  sportowo-rekreacyjnej  -  rozbudowa

i modernizacja  zaplecza  sportowego  w  szkołach  oraz  ogólnodostępnych  obiektów

sportowych, budowa sali sportowej pełnowymiarowej w Ojrzanowie.

 Cel operacyjny - poprawa opieki zdrowotnej mieszkańców - modernizacja budynku

Gminnego  Centrum  Zdrowia  w  Żabiej  Woli,  zwiększenie  liczby  placówek

podstawowej opieki medycznej na terenie gminy.

Strategiczny  program  działań  realizacyjnych  „Wspieranie  inicjatyw  obywatelskich

i komunikacja  społeczna” zawiera  następujące  cele  operacyjne,  w  ramach  których

realizowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne:

 Cel  operacyjny  -  organizacyjne  i  finansowe  wsparcie  działań  na  rzecz  integracji

i aktywizacji  społeczności  lokalnej -  zorganizowanie  przy Urzędzie  Gminy punktu

wspierania  organizacji  pozarządowych  w  zakresie  organizacyjno-prawnym,

rachunkowo-księgowym  oraz  pozyskiwania  środków  finansowych  na  działalność

statutową.

W ramach strategicznego programu działań realizacyjnych „Administracja samorządowa”

wyznaczono  następujące  cele  operacyjne,  w  ramach  których  realizowane  będą

przedsięwzięcia inwestycyjne:
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 Cel operacyjny - poprawa warunków lokalowych Urzędu Gminy i poprawa jakości

pracy administracji samorządowej - rozbudowa nowoczesnej infrastruktury i Urzędu

Gminy, jako płaszczyzny komunikacji mieszkańców z władzami gminy oraz działań

promocyjnych  w  kraju  i  zagranicą,  modernizacja  infrastruktury  informatycznej

i oprogramowania, wdrożenie elektronicznego systemu usług dla mieszkańców, w tym

przedsiębiorców.
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Część III
Zasady i tryb opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Gminy Żabia Wola

1. Zasady opracowania WPI

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŻABIA WOLA NA LATA 2016-2022 stanowić

będzie  merytoryczną  podstawę  do  DŁUGOOKRESOWEJ I SKOORDYNOWANEJ STRATEGII

INWESTYCYJNEJ GMINY ŻABIA WOLA.  Jest  on  wysokiej  rangi  deklaracją  intencji  Władz

GMINY ŻABIA WOLA (ujętą w formie uchwały Rady Gminy) dotyczącą kierunków i sposobów

wydatkowania  środków  inwestycyjnych.  Innymi  słowy,  WPI  stanowi  zbiór

wyselekcjonowanych, ocenionych i zaakceptowanych do realizacji - przez Władze Gminy -

gminnych zadań (projektów) inwestycyjnych  w okresie najbliższych kilkunastu lat. Każde

zadanie realizacyjne zawarte w WPI ma określone:

 wielkość  środków  finansowych,  jakie  są  niezbędne  na  jego  realizację  ogółem  oraz

w rozbiciu na poszczególne lata, 

 źródła finansowania danego zadania inwestycyjnego (wewnętrzne i zewnętrzne).

Główną cechą WPI jest więc odniesienie kosztów programu inwestycyjnego do zdolności

jego sfinansowania  przez  Gminę  Żabia  Wola  -  zarówno ze  źródeł  wewnętrznych  (budżet

gminy),  jak i  zewnętrznych (pożyczki  i  kredyty,  obligacje  komunalne,  zagraniczne środki

pomocowe,  dotacje).  W  tej  sytuacji  dużego  znaczenia  nabiera  kwestia  zapewnienia

odpowiednich środków finansowych na realizację przyjętych w WPI - zadań inwestycyjnych.

Podstawowym źródłem zabezpieczenia tych środków jest budżet gminy. W tej sytuacji należy

w  sposób  ciągły  prognozować  dochody  i  wydatki  budżetu,  aby  mieć  orientację

w przewidywanych możliwościach sfinansowania zadań inwestycyjnych z własnych środków.

Podstawową przesłanką, która obowiązywała przy konstruowaniu WIELOLETNIEGO PLANU

INWESTYCYJNEGO GMINY ŻABIA WOLA NA LATA 2016-2022 było  koncentrowanie  się  na

realizacji  wybranych,  tj.  „najpilniejszych z  pilnych” inwestycji  gminnych.  Powodem tego

stanu rzeczy jest ograniczoność środków finansowych będących w dyspozycji Władz GMINY

w  stosunku  do  występujących  potrzeb  w  sferze:  społecznej,  gospodarczej,  przestrzennej,

ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. 

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŻABIA WOLA NA LATA 2016-2022 był tworzony

w oparciu o następujące zasady:

 WPI będzie stanowił podstawowy instrument koordynacji wszystkich działań związanych

z przygotowaniem i przebiegiem procesu inwestycyjnego,

 WPI będzie opracowywany na okres 7 lat, tj. pierwszy plan będzie obejmował lata 2016-

2022, 
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 WPI będzie modyfikowany w zależności od pojawienia się ważnych przesłanek prawnych,

technicznych i finansowych,

 WPI będzie oparty o prognozy budżetu gminy, które wskażą optymalny poziom wydatków

inwestycyjnych, a także optymalną wielkość zadłużenia budżetu Gminy, biorąc pod uwagę

ograniczenia prawne i wpływ spłat kredytów na przyszłe budżety, 

 WPI będzie tworzony zgodnie z przyjętą przez Wójta Gminy procedurą i harmonogramem

prac planistycznych na podstawie zgłoszonych wniosków inwestycyjnych,

 WPI  będzie  stanowił  podstawę  do  corocznego  tworzenia  budżetu  Gminy  w  części

dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

WPI zawiera zarówno inwestycje gminne będące już w realizacji (inwestycje rozpoczęte),

jak i nowe inwestycje, finansowane w całości lub współfinansowane z budżetu gminy.

Przy  podejmowaniu  decyzji  dotyczących  umieszczania  poszczególnych  zadań

w WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM GMINY ŻABIA WOLA NA LATA 2016-2022

preferowano takie inwestycje gminne, które spełniały następujące kryteria:

 generują największe korzyści dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych,

 sprzyjają  podnoszeniu  atrakcyjności  lokalizacyjnej  Gminy  dla  nowych  mieszkańców

i inwestorów oraz pobytu turystów,

 zapewnią  ochronę  zasobów  i  walorów  środowiska  przyrodniczego  oraz  poprawę  jego

stanu, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

 dają realne podstawy do ubiegania się o zagraniczne środki pomocowe, w tym z funduszy

Unii Europejskiej oraz preferencyjne pożyczki i kredyty, a także dotacje z budżetu państwa

i województwa mazowieckiego, 

 są rozpoczęte i wymagają kontynuowania dla uzyskania założonego efektu społecznego,

gospodarczego, ekologicznego i kulturowego,

 są  przygotowane  do  realizacji  pod  względem  formalno-prawnym  i  projektowo-

technicznym,

 powinny być kontynuowane lub rozpoczęte z uwagi na wymogi stawiane przez przepisy

prawa,

 pozwolą  poprawić  stan  techniczny  i  niezawodność  funkcjonowania  obiektów  oraz

urządzeń komunalnych,

 pozwolą  obniżyć  wydatki  bieżące  budżetu  gminy  poprzez  zmniejszenie  kosztów

utrzymania obiektów i urządzeń komunalnych oraz nakładów pracy.

 Główną cechą  WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY ŻABIA WOLA NA LATA

2016-2022  jest  odniesienie  kosztów  programu  inwestycyjnego  do  zdolności  jego

sfinansowania  zarówno  ze  źródeł  wewnętrznych,  jak  i  zewnętrznych.  Tak  więc,  WPI

odzwierciedla:

 priorytety inwestycyjne gminy,
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 zbiorcze  ujęcie  kluczowych  elementów  polityki  zrównoważonego  rozwoju  społeczno-

gospodarczego  i  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  oraz  usług  komunalnych

w odniesieniu do inwestycji gminnych,

 odniesienie kosztu realizacji WPI do wszystkich środków finansowych, które mogą być

przeznaczone  na  ujęte  w  tym  planie  zadania  inwestycyjne  (budżet  gminy  i  środki

zewnętrzne),

 kluczowe elementy polityki  finansowej gminy,  określającej  pożądaną proporcję  między

wydatkami bieżącymi a  wydatkami inwestycyjnymi oraz optymalny poziom zadłużenia

budżetu gminy.

Ponadto,  WPI  będzie  stanowił  merytoryczną  podstawę  do  tworzenia  wieloletnich

przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach opracowywanej wieloletniej prognozy finansowej,

zgodnie Ustawy o finansach publicznych.

Reasumując, należy stwierdzić, że WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŻABIA WOLA

NA LATA 2016-2022 stanowić będzie podstawowy instrument koordynacji procesu planowania

i realizacji inwestycji komunalnych, przyczyniając się tym samym do poprawy efektywności

wydatkowania  środków  finansowych  z  budżetu  Gminy.  Prezentuje  on  w  swej  treści

całościowy plan  inwestycji  gminnych  w okresie  objętym  planem oraz  wielkość  środków

finansowych przeznaczonych na ich realizację (ogólną i w rozbiciu na poszczególne zadania

inwestycyjne).

2. Tryb opracowania WPI

Proces opracowania  WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY ŻABIA WOLA na
lata 2016-2022 podzielono na następujące merytoryczne etapy:

Etapy prac
planistycznych

Zakres organizacyjny i merytoryczny prac planistycznych

Etap I Zapoznanie się członków Władz Gminny, kadry kierowniczej i
pracowników  urzędu  gminy  oraz  gminnych  jednostek
organizacyjnych,  sołtysów,  a  także  inne  osoby  i  podmioty
z metodyką  tworzenia  WPI  i  zasadami  wypełniania
formularzy wniosków inwestycyjnych. 

Etap II Wypełnianie  formularzy  wniosków  inwestycyjnych  przez
zainteresowane osoby i podmioty. 

Etap III Weryfikacja  zadań  inwestycyjnych  zgłoszonych  do  WPI
z uwzględnieniem hierarchii ich ważności.
Sporządzenie  wstępnej  (roboczej)  wersji  projektu
Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  Gminy Żabia  Wola  na
lata 2016-2022.

Etap IV Poprawki i uzupełnienia oraz konsultacje społeczne, wstępnej
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(roboczej) wersji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy
Żabia Wola na lata 2016-2022.

Etap V Sporządzenie ostatecznej wersji projektu Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Gminy Żabia Wola na lata 2016-2022.
Skierowanie  przez  Wójta  Gminy  projektu  WPI  do  Rady
Gminy Żabia Wola. 

Etap VI Przyjęcie  WPI w formie uchwały przez Radę Gminy Żabia
Wola.

Zastosowany tryb opracowania  WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY ŻABIA

WOLA NA LATA 2016-2022   stanowił więc logiczną sekwencję działań,  które po ustaleniu

formalnych i organizacyjnych ram procesu jego opracowywania, miały na celu:

 określenie potrzeb inwestycyjnych – zgłoszenie wniosków inwestycyjnych,

 szczegółowy opis i charakterystykę zgłoszonych potrzeb społecznych oraz analizę i ocenę

ich znaczenia dla dalszego rozwoju gminy,

 stworzenie listy inwestycji gminnych, przewidzianych do realizacji w perspektywie 2020

roku,

 uspołecznienie procesu opracowania WPI.

W  wyniku  przeprowadzonych  konsultacji  społecznych,  wniesionych  uwag,  poprawek

i uzupełnień  oraz  przyjętych  kryteriów  kwalifikowania  zadań  inwestycyjnych  do  WPI

opracowano ostateczną listę zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w Gminie

Żabia Wola w latach 2016-2022 - patrz Załącznik Nr 1. Przyjęto zasadę, że ta lista stanowić

będzie  merytoryczną  podstawę  do  tworzenia  corocznych  budżetów  Gminy  Żabia  Wola,

w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych, a także tworzenie Wieloletnich Programów

Inwestycyjnych w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych. 
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Część IV
Analiza historyczna budżetu i scenariusze finansowania
wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Żabia Wola

Ważną cechą  WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY ŻABIA WOLA NA LATA

2016-2022  jest  odniesienie  kosztów  programu  inwestycyjnego  do  zdolności  jego

sfinansowania  przez  gminę  zarówno  ze  źródeł  wewnętrznych  (budżet  gminy),  jak

i zewnętrznych (kredyty bankowe, zagraniczne środki pomocowe, w tym Unii Europejskiej,

budżet państwa). Podstawowym źródłem finansowania inwestycji komunalnych jest budżet

gminy,  w związku z czym w sposób ciągły należy prognozować jego dochody i wydatki, by

mieć  orientację  w  przewidywanych  możliwościach  sfinansowania  zadań  inwestycyjnych

z własnych środków. 

Mając powyższe na uwadze, sporządzający raport – równolegle ze sporządzaniem WPI –

dokonali analiz sytuacji finansowej gminy oraz opracowali prognozę budżetu na lata 2016-

2030. Poniżej przedstawiona jest syntetyczna ocena sytuacji budżetowej i prognoza budżetu

Gminy Żabia Wola.

1. Analiza historyczna budżetu w latach 2010-2015

1.1. Dochody budżetowe

W latach 2010-2014 dochody budżetu Gminy Żabia Wola wzrosły nominalnie z 23 679,2

tys. zł. do 32 329,1 tys. zł. W 2015 r. zaplanowano je w wysokości 36 066,2 tys. zł. Realny

poziom dochodów 2015 r. jest o 40,6% wyższy od zanotowanego w 2010 r., a tak liczona

wartość1 zwiększyła się z 25 651,7 tys. zł w 2010 r. do 32 361,4 tys. zł w 2014 r. i 36 066,2

tys. zł w 2015 r. 

Poszczególne  lata  analizowanego  okresu  cechuje  zróżnicowany  poziom  dochodów

budżetowych.  Początkowo  notowany  jest  ich  równomierny  przyrost  (w  wartościach

nominalnych i realnych), a następnie niższa dynamika w 2014 r. i ponowny przyrost w 2015 r.

Wahania  te  są  w  części  następstwem  realizacji  projektów  inwestycyjnych

współfinansowanych  funduszami  Unii  Europejskiej  oraz  koniecznością  korzystania  ze

środków zewnętrznych przeznaczonych na finansowanie inwestycji. 

Zestawienie  dochodów  budżetu  Gminy  Żabia  Wola  w  cenach  bieżących  i  stałych,

z wyszczególnieniem  ich  głównych  źródeł  dla  lat  2010-2015,  przedstawiono  w  tabeli  1.

Ilustracją graficzną jest rysunek 1.
1 Liczona w cenach stałych 2015 roku – dotyczy całego opracowania.
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Tabela 1.
Dochody  budżetu  Gminy  Żabia  Wola  w  latach  2010-2015  (w  wartościach  nominalnych
i realnych w zł)

Wyszczególnienie

          2  0  1  0             2  0  1  2            2  0  1  3          2  0  1  4   2  0  1  5 Dynamika
zmian

2015/2010
2010=100
ceny stałe

ceny
bieżące

ceny
bieżące ceny stałe

ceny
bieżące ceny stałe

ceny
bieżące ceny stałe ceny bieżące ceny stałe ceny stałe

Dochody własne 8 443 774 9 147 141 10 825 508 11 195 740 11 674 027 11 779 093 12 259 533 12 271 793 13 384 083 146,32
Udziały  w 
podatkach budżetu 
państwa 6 478 897 7 018 589 6 539 667 6 763 324 7 108 719 7 172 698 8 022 413 8 030 435 8 686 798 123,77
Subwencja ogólna 4 632 553 5 018 445 5 668 715 5 862 585 5 980 957 6 034 786 6 151 278 6 157 429 6 696 301 133,43
Dotacje 4 040 459 4 377 029 2 416 632 2 499 281 2 688 294 2 712 488 4 609 068 4 613 677 4 266 307 97,47
Dotacje UE 83 573 90 535 2 310 549 2 389 569 4 955 162 4 999 759 1 286 786 1 288 073 3 032 717 3 349,77
RAZEM DOCHODY 23 679 256 25 651 738 27 761 071 28 710 500 32 407 158 32 698 823 32 329 078 32 361 407 36 066 206 140,60

Źródło : obliczenia własne na podstawie danych z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola.

         Rys. 1

                Źródło: rysunek własny na podstawie danych UG Żabia Wola.

Z przeprowadzonych analiz wynika,  że przyrost  dochodów budżetowych skrajnych lat

badanego okresu -  w łącznej kwocie 12,4 mln zł  - wynikał ze zwiększenia:

 lokalnych dochodów własnych – 17,4 mln zł (lata 2010-2015 – o 9,7 mln zł);

 wpływów z podatków wspólnych z budżetem państwa (PIT i CIT) - o 2,2 mln zł,

 subwencji ogólnej – o 2,1 mln zł,

 dotacji unijnych – o 2,95 mln zł;

 i dotacji  celowych o 0,22 mln zł. 

Pozytywnym  zjawiskiem  jest  zanotowany  w  latach  2010-2015  przyrost  dochodów

własnych  –  zarówno  wpływów z  udziału  w  podatkach  budżetu  państwa,  jak  i  podatków
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lokalnych. Poprzez to nastąpiło umocnienie własnego potencjału finansowego gminy. Można

więc stwierdzić, że w analizowanym okresie miało także miejsce wzmocnienie lokalnej bazy

ekonomicznej,  co  z  kolei  ma  związek  z  realizowanymi  wcześniej  inwestycjami

infrastrukturalnymi.  Można  mówić  o  wystąpieniu  mnożnikowego  mechanizmu  wzrostu

poziomu budżetu. W porównaniu z innymi gminami bardziej dynamicznie wzrastały dochody

z tytułu subwencji. 

Należy  także  zwrócić  uwagę  na  fakt  pozyskania  przez  Gminę  Żabia  Wola  środków

pochodzących  z  zagranicznych  funduszy  pomocowych.  Dzięki  nim  możliwe  było

przyspieszenie procesów rozwoju lokalnego, bazującego na szerokim zakresie realizowanych

inwestycji infrastrukturalnych. 

Poziom dotacji unijnych pozyskanych przez Gminę Żabia Wola w latach 2010-2014 na tle

pozostałych  gmin  powiatu  grodziskiego  obrazuje  poniższy  wykres.  Z  przedstawionych

danych widać, że władzom gminy udaje się stosownie do własnego potencjału finansowego

pozyskiwać fundusze unijne.

Rys. 2

Źródło: rysunek własny na podstawie danych GUS.

Struktura dochodów budżetu Gminy Żabia Wola w latach 2010-2015

Dane liczbowe obrazujące zmianę struktury poszczególnych źródeł dochodów w budżecie

Gminy Żabia Wola w latach 2010-2015 przedstawiono w tabeli 2, zilustrowanej rysunkami 

3 i 4. Wyszczególniono w niej podstawowe grupy dochodów,  z podziałem na dochody własne

– na które składają się lokalne dochody własne i udziały w podatkach wspólnych z budżetem

państwa oraz dochody uzupełniające (subwencje i dotacje).
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W Gminie  Żabia  Wola  głównym  źródłem dochodów  są  dochody  własne  (lokalne  +

udziały  w  podatkach  dochodowych),  zaś  subwencje  i  dotacje  celowe  spełniają  rolę

uzupełniającą.  Taka  struktura  dochodów budżetu  jest  korzystna  -  sprzyja wprowadzaniu

i realizacji  modelu  strategicznego  zarządzania  jednostką  samorządu  terytorialnego.  Daje

także możliwość zapewnienia własnego potencjału finansowego w procesie  pozyskiwania

zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. 

Tabela 2
Struktura dochodów budżetu Gminy Żabia Wola - lata 2008-2013 (w %)

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015-2010

Dochody własne 35,66 38,44 39,00 36,02 37,92 37,11 1,45
Udziały  w podatkach budżetu państwa 27,36 24,67 23,56 21,94 24,81 24,09 -3,28
Subwencja ogólna 19,56 21,29 20,42 18,46 19,03 18,57 -1,00
Dotacje 17,06 12,29 8,71 8,30 14,26 11,83 -5,23
Dotacje UE 0,35 3,31 8,32 15,29 3,98 8,41 8,06
Dochody ogółem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych U.G. Żabia Wola.

Rys 3.

Rys 4
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Źródło: rysunek własny na podstawie danych UG Żabia Wola.

W 2015 roku struktura dochodów wygląda następująco: dochody własne 61,2%, dotacje

11,8%, subwencje 18,6%, dotacje unijne 8,4%.  Relacje pomiędzy poszczególnymi źródłami

dochodów są stosunkowo stabilne.  

Należy także podkreślić, iż analiza struktury dochodów Gminy Żabia Wola od wielu lat

wykazuje stabilność wzajemnych relacji poszczególnych źródeł dochodów, co jest zjawiskiem

sprzyjającym racjonalności planowania finansowego. 

Podsumowując analizę dochodowej strony budżetu można stwierdzić, że: 

1. Z  punktu  widzenia  gospodarowania  budżetem  i  możliwości  jego  długookresowego

prognozowania  zanotowane  w analizowanym okresie  zmiany są  korzystne  dla  Gminy

Żabia Wola. Wynika to głównie ze stałego wzrostu dochodów budżetu;

2. Korzystnie  kształtuje  się  struktura  dochodów  budżetowych.  Stabilność  relacji

poszczególnych źródeł oraz wzrastający udział dochodów własnych sprzyjają tworzeniu

trafnych prognoz i strategii rozwojowych. Jest też wskaźnikiem pozytywnie ocenianym

przez podmioty zewnętrzne, w tym instytucje kapitałowe i finansowe - w sytuacji wejścia

na rynek kapitałowy;

3. Analiza  danych  historycznych  budżetu  Gminy  Żabia  Wola  wykazuje,  iż  w  kolejnych

latach  (2010-2015)  wystąpiła  duża  stabilność  wzajemnych  proporcji  poszczególnych

źródeł dochodów;

4. Działania bieżące i strategiczne władz gminy powinny zmierzać do wzrostu dochodów

budżetu. Polityka ta powinna być stosowana konsekwentnie w ciągu najbliższych kilku lat

w celu  równoważenia budżetu,  zwłaszcza w sytuacji  podjęcia  realizacji  zwiększonego
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w stosunku  do  własnego  potencjału  zakresu  zadań  inwestycyjnych.  Jest  to  warunek

poprawy płynności finansowej oraz kształtowania rozwoju lokalnego.

Przeprowadzone analizy wykazują,  ze poziom i struktura dochodów budżetowych dają

stabilne podstawy kształtowania założeń i realizacji nowej strategii rozwoju gminy

1.2. Wydatki budżetowe

Wydatki  budżetu  Gminy  Żabia  Wola  wzrosły  w  badanym  okresie  z  26.324,7  tys.  zł

w 2010 r. do 33.295,2 tys. zł w 2014 r. W 2015 r. zaplanowano je w kwocie 39.286,3 tys. zł.

W analizowanym okresie nastąpił przyrost realnych wartości dochodów o 37,8% z 28.517,6

tys. zł w 2010 r. do 39.286,3  tys. zł. w 2015 r. Ich najwyższy poziom cechuje lata 2013-2015.

Tempo  wzrostu  wydatków  było  zbliżone  do  dynamiki  zmian  dochodów.  Szczegółowe

zestawienie przedstawiono tabeli 3, zilustrowanej rys. 5.

Tabela 3
Wydatki budżetu Gminy Żabia Wola w latach 2010-2015 w tys. zł

Wyszczególnien
ie

          2  0  1  0             2  0  1  2            2  0  1  3          2  0  1  4   2  0  1  5 Dynamika
zmian

2015/2010
2010=100
ceny stałe

ceny bieżące
ceny

bieżące ceny stałe
ceny

bieżące ceny stałe
ceny

bieżące ceny stałe ceny bieżące ceny stałe

ceny
bieżące i

stałe
wydatki ogółem 26 324 720 28 517 570 25 122 590 25 981 783 33 181 161 33 479 792 33 295 261 33 328 557 39 286 301 137,76
wydatki bieżące 18 536 336 20 080 413 20 150 007 20 839 137 21 247 276 21 438 501 23 381 603 23 404 985 26 096 476 129,96
wydatki 
inwestycyjne 7 788 384 8 437 157 4 972 584 5 142 646 11 933 885 12 041 290 9 913 658 9 923 572 13 189 825 156,33

Źródło: obliczenia autora na podstawie danych budżetów Gminy Żabia Wola.

Rys. 5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola.
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Analiza dynamiki zmian wydatków wykazuje stopniowy wzrost ich wartości notowanych

w kolejnych latach. Nominalnie począwszy od 2010 r. ma miejsce stały wzrost wydatków

ogółem,  przy czym wyższa  dynamika cechuje okres  2013-2015,  z  maksymalną  wartością

zaplanowaną w roku 2015. W okresie 2010-2012 zanotowano obniżoną dynamikę przyrostu,

nawet z niewielkim spadkiem ich wartości. 

Korzystne  tendencje  wystąpiły  w  relacjach  dochodowo-wydatkowych.  W  całym

analizowanym okresie uwidacznia się wzrost dochodów i wydatków budżetowych. Należy

podkreślić, ze tempo wzrostu wydatków bieżących jest niższe od tempa wzrostu dochodów

ogółem. Oznacza to, że generowane dodatkowe wpływy budżetowe kierowane są na potrzeby

rozwojowe. Potwierdza to widoczna na rysunku dynamika zmian linii  obrazującej poziom

wydatków inwestycyjnych. 

Wzajemne relacje wydatków bieżących i inwestycyjnych w budżetach Gminy Żabia Wola

w latach 2010-2015 przedstawiono w tabeli 4 oraz na rys. 6.  

Tabela 4
Struktura % dochodów budżetu Gminy Żabia Wola w latach 2010-2015

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Wydatki ogółem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Wydatki bieżące 70,41 75,23 80,21 64,03 70,23 66,43
Wydatki inwestycyjne 29,59 24,77 19,79 35,97 29,77 33,57
Źródło: obliczenia autora na podstawie danych budżetowych Gminy Żabia Wola.

                                                                                                     Rys. 6.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych gminy Żabia Wola

W  analizowanym  okresie  miały  miejsce  znaczące  wahania  wzajemnych  proporcji

wydatków bieżących i inwestycyjnych. Najwyższy udział inwestycji w budżecie notowano

w latach:  2013 r.  (35,97%),  2015 r.  (33,6%) i  2010 r.  (29,6%),  a nieco niższy w 2012 r.
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(19,8%)  i  2011  r.  (24,8%).  Analiza  przebiegu  krzywych  wydatków  bieżących

i inwestycyjnych  w  wydatkach  ogółem  obrazuje  starania  władz  gminy  zmierzające  do

przyspieszenia procesów rozwoju lokalnego. 

W strukturze wydatków budżetu Gminy Żabia Wola ogółem uwidoczniły się następujące

relacje i proporcje:

- w całym badanym okresie największa część środków finansowych była kierowana na cele

oświaty i wychowania (średniorocznie 32,7% ogółu wydatków). W 2015 r. wydatki w tym

dziale zaplanowano w wysokości o 7,0 mln zł wyższej niż w 2010r. (+30,3%). W tym

okresie przyrost dochodów z subwencji oświatowej był o 3 pkt proc. wyższy i wyniósł

33,4%. Jak wykazano w analizie wydatków bieżących, zanotowanej dynamice wzrostu

towarzyszyły  odpowiednio  wysokie  kwotowe  wartości  notowanych  przyrostów.

Doświadczenia  wielu  samorządów w Polsce  wykazują,  że  zahamowanie  nadmiernego

przyrostu wydatków oświatowych pozwala zwiększyć potencjał inwestycyjny gminy;

- wyższe  od  średnich  krajowych  środki  budżetowe gmina  kierowała  na  cele  transportu

(średniorocznie  15,6%).  Najwyższy  ich  udział  w  wydatkach  ogółem  cechuje  2010  r.

(26,1%), a najniższy 2015 r. (9,9%). Wydatki 2015 r. zaplanowano w kwocie 3,88 mln zł.

Są one o 2,99 mln zł niższe od dokonanych w 2010 r. Biorąc pod uwagę rozmiary potrzeb

w zakresie drogownictwa w najbliższych latach należy się liczyć z wysokim poziomem

wydatkowanych kwot;

- wydatki  na  administrację  publiczną  stanowiły  średniorocznie  11,3%  ogółu  wydatków

budżetu, co jest wartością zbliżoną do średniej krajowej. Najwyższy poziom wskaźnika

zanotowano w 2012 r. (13,7%), a najniższy w 2015 r. (10,2%). W tym dziale wydatki

2015 r. są o 1,2 mln zł wyższe niż w 2010 r. (wzrost o 4,0%);

- znaczącym  obciążeniem  budżetu  była  realizację  zadań  z  zakresu  pomocy  społecznej

(średniorocznie 10,4%). W analizowanym okresie wzrosły one o 1,05 mln zł. (+36,4%).

Ich najwyższy udział zanotowano w 2012r. (11,2%), a najniższy w planie 2015 r. (9.9%).

Są  to wartości poniżej średniej krajowej;

- bardzo wysoki udział w wydatkach ogółem miał dział „Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska”.  Średnio  w  całym  analizowanym  okresie  wyniósł  on  4,8%.  Najwyższy

poziom wskaźnika cechował 2014 r. (7,2%), nieco niższy 2015 r. (6,96%), a najniższy

2011 r.  (3,1%). Wydatki  tego działu w 2015 r.  są o 1,5 mln wyższe od poniesionych

w 2010 r. Ich wartość w 2015 r. wynosi 2,7 mln zł;
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- na cele działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano średniorocznie

2,1% ogółu wydatków budżetowych. Najwyższy udział w budżecie miały one w 2012 r.

(2,4%), a najniższy w planie 2015 r. (1,8% - w wartości 700 tys. zł). Wydatki ostatniego

roku są o 100 tys. zł wyższe od notowanych w pierwszym.

- wydatki działu „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosły średniorocznie 2,7%. W 2015 r.

zaplanowano je w kwocie o 0,12 mln zł niższej niż w 2010 r. W końcowym roku analiz

wyniosły  one  0,79  mln  zł.  Należy  podkreślić,  ze  pełna  porównywalność  z  innymi

gminami jest  tu  ograniczona ze względu na różnice stanu ilościowego i  jakościowego

komunalnych zasobów mieszkaniowych;

- na  cele  obsługi  długu  publicznego  wydatkowano  średniorocznie  1,46%  wydatków

budżetowych.  W roku 2015 były one o 12,7 proc.  niższe od  notowanych w 2010 r.

i wyniosły 400 tys. zł. Wartości te wynikają z konieczności spłat odsetek od zaciągniętego

wcześniej długu; 

- zadania  z  zakresu  „Bezpieczeństwa”  stanowiły  średniorocznie  1,4%  ogółu  wydatków

budżetowych gminy Żabia Wola okresu 2010-2015. Dynamika zmian wyniosła 201,8%.

W 2015r. osiągnęły one wartość 0,96 mln zł;

- wydatki na „Ochronę zdrowia” w 2015 r. wyniosły 250 tys. zł i były o 22,7% niższe niż

w 2010 r. W kolejnych latach obejmowały one od 0,6% r. do 0,85%;

- wydatki w pozostały działach sprawozdawczości budżetowej miały znacznie niższy udział

w wydatkach ogółem – „Rolnictwo, łowiectwo” (0,1%), „Działalność usługowa” (0,4%),

„Edukacyjna  opieka  wychowawcza”  (0,1%);  „Urzędy  naczelnych  organów  władzy”

(0,01%), „Kultura fizyczna i sport” (0,3%).

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiono na rysunku 7. 

                                                                          Rys. 7
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Źródło: rysunek własny na podstawie danych budżetowych Gminy Żabia Wola.

a/ Wydatki bieżące

W  latach 2010-2015 wydatki bieżące budżetu Gminy Żabia Wola zwiększyły się realnie o

28,96% (z 18 536,3 tys. zł do 26 096,5 tys. zł). Ich stopniowy przyrost notowano w całym

analizowanym okresie. Był on jednak nierównomierny. Wyższe tempo cechuje zwłaszcza lata

2014  i 2012, a niższy 2013 r. Wydatki bieżące rosły o ok. 8 pkt proc. wolniej niż wydatki

ogółem,  w  zestawieniu  z  przyrostem  dochodów  ogółem  relacja  ta  wykazuje  podobną

tendencję (przyrost niższy o ok. 11 pkt proc). 

Jak widać w wyniku tego stale wzrasta potencjał inwestycyjny gminy. Mając na uwadze

rozmiary potrzeb inwestycyjnych, władze gminy w kolejnych latach powinny konsekwentnie

dążyć do dalszej racjonalizacji wydatków bieżących. 

W strukturze wydatków bieżących 2015 r. zdecydowanie dominowały środki kierowane

na cele oświaty i wychowania (43,6%; 11.4 mln zł), a następnie na administrację publiczną

(17,1%; 3,9 mln zł), gospodarkę komunalna (9,6%; 2,3 mln zł), opiekę społeczną (16,7%; 3,9

mln zł), transport i łączność (5,7%; 1,5 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

(3,0%; 0,7 mln zł), obsługę długu publicznego (1,7%; 0,4 mln zł),  gospodarkę mieszkaniową
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(1,4%;  0,3  mln  zł),  bezpieczeństwo  publiczne  (0,9%;  0,2  mln  zł).  Wydatki  notowane

w pozostałych działach miały mniejsze znaczenie w wydatkach ogółem.

Rys. 9

         Źródło: rysunek własny na podstawie danych budżetowych Gminy Żabia Wola

b/ Wydatki inwestycyjne 

W latach 2010-2014 wydatki inwestycyjne Gminy Żabia Wola wzrosły w wartościach

nominalnych z 7.788,4 tys. zł w 2010 r. do 9.913 tys. zł w 2014 r. (realnie z 8.437,2 tys. zł do

9.923,6 tys. zł). W 2015 r. zaplanowano je na poziomie 13 189,8 tys. zł, co oznacza wzrost ich

realnej wartości w stosunku 2010r. o 56,3%. Tempo wzrostu wydatków inwestycyjnych było

znacznie wyższe od zmian dochodów i wydatków bieżących.  Z punktu widzenia rozwoju

lokalnego  jest  to  zjawisko pozytywne.  Szczegółowe dane  obrazujące  wielkość  wydatków

inwestycyjnych w kolejnych latach zestawiono w tabeli  5, zilustrowanej rys. 10.

Tabela 5

Wydatki inwestycyjne w budżecie Gminy Żabia Wola w latach 2010-2015 ( w tys. zł)

Wyszczególnien
ie

          2  0  1  0             2  0  1  2            2  0  1  3          2  0  1  4   2  0  1  5 Dynamika
zmian

2015/2010
2010=100
ceny stałe

ceny bieżące
ceny

bieżące ceny stałe
ceny

bieżące ceny stałe
ceny

bieżące ceny stałe ceny bieżące ceny stałe

ceny
bieżące i

stałe
wydatki 
inwestycyjne 7 788 384 8 437 157 4 972 584 5 142 646 11 933 885 12 041 290 9 913 658 9 923 572 13 189 825 156,33

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych budżetowych gminy Żabia Wola

Rys.10
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               Źródło: rysunek własny na podstawie danych UG Żabia Wola

Występująca  w gminie  tendencja  wzrostu  jest  o  tyle  ważna,  iż  zwiększanie  własnego

potencjału inwestycyjnego podwyższa udział własny gminy we współfinansowaniu inwestycji

środkami  Unii  Europejskiej  (wymóg  współfinansowania  zadań).  Każdy  uzyskany  wzrost

potencjału  finansowego  daje  możliwość  wykorzystania  mechanizmu  mnożnikowego

pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.

W strukturze wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Żabia Wola należy zwrócić uwagę na

to, iż : 

- w  ostatnich  latach  głównym  kierunkiem  inwestowania  były  inwestycje  wodociągowe

i kanalizacyjne ewidencjonowane w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, gdzie średniorocznie

lokowano  40,7%  wydatków  inwestycyjnych  budżetu  gminy.  Zadania  te  obejmują

przedsięwzięcia  rozwojowe  realizowane  na  obszarach  wiejskich.  W  całym  okresie

wydatkowano tu 23,8 mln zł;

- drugim ważnym kierunkiem inwestowania był dział „Transport i łączność”. Zrealizowano

tu  średniorocznie  37,5%  ogółu  wydatków  inwestycyjnych.  Najwyższy  ich  udział

cechował  2010  r.  –  68,5%,  a   najniższy  2011  r.  (28,5%).  Były  to  przede  wszystkim

wydatki na cele poprawy stanu dróg i chodników. W całym okresie w zakresie transportu

wykonano wydatki inwestycyjne w kwocie 18,9 mln zł;

- wydatki inwestycyjne działu „Oświata i wychowanie” wyniosły w całym analizowanym

okresie 4,2 mln zł. Ich najwyższy udział, przy średniorocznej wartości dla całego okresu

6,6%, cechował 2015 r. 23,5%, zaś najniższy 2013 r. (0,05%).

- kolejny dział  to  „Gospodarka  komunalna  i  ochrona środowiska”,  gdzie  średniorocznie

wydatkowano 4,5% wydatków inwestycyjnych notowanych w budżecie gminy. W całym
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okresie  wydatkowano  tu  2,4  mln  zł.  Najwyższy  ich  udział  w   budżecie  notowano

w 2014 r. (8,2%), a najniższy w 2013 r. (1,2%); 

- inwestycje w gospodarce mieszkaniowej w okresie 2010-2015 zamknęły się kwotą 2,8

mln zł. Średniorocznie na dział ten przypadało 6,1% ogółu realizowanych przez gminę

inwestycji. Najwyższy ich udział zanotowano w budżecie 2012 r. (12,1%), zaś najniższy

2015 r. (3,5%). Są to kwoty przeznaczone na komunalne zasoby mieszkaniowe;

- inwestycje  zrealizowane  w  zakresie  bezpieczeństwa  publicznego  i  ochrony  ppoż.

stanowiły  średnio  dla  analizowanego  okresu  2,97% ogółu  wydatków  inwestycyjnych.

Łączna  ich  kwota  wynosi  1,35  mln  zł.  W największym stopniu  wydatki  tego  działu

obciążają budżet w 2015 r. (5,5%), a najmniejszym 2014 r. (0,1%); 

- w  pozostałych  działach  wydatki  liczone  średniorocznie  0,3%  ogółu  wydatków

inwestycyjnych. 

Strukturę wydatków inwestycyjnych gminy w latach 2010-2015 obrazuje rysunek 11.        

Rys. 11

Źródło: rysunek własny na podstawie danych UG Żabia Wola
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Wynik finansowy budżetu Gminy Żabia Wola

Na rys.  12  przedstawiono  wielkość  wydatków  budżetowych  na  tle  dochodów  gminy

w latach 2010-2015.  W gospodarce finansowej  Gminy Żabia  Wola prawie we wszystkich

latach analizowanego okresu wydatki przewyższały dochody. Jedynie w 2012 r. sytuacja była

odwrotna, poziom dochodów był wyższy od zrealizowanych wydatków. W 2015 r. planowane

jest  zjawisko  nierównowagi  budżetowej.  Zaplanowany  poziom dochodów  jest  niższy  niż

wydatków. W  żadnym  roku  zanotowany  poziom  deficytu  budżetowego  nie  stanowił

zagrożenia utraty płynności finansowej gminy. 

      Rys. 12

              Źródło: rysunek własny na podstawie danych UG Żabia Wola z lat 2010-2014.

Występowanie  deficytu  budżetowego,  będącego  wynikiem  rozszerzonego  zakresu

finansowania  wydatków  inwestycyjnych  jest  zjawiskiem  pozytywnym,  zaś  wydatków

bieżących - negatywnym. Zawsze należy kontrolować jego poziom, tak z punktu widzenia

wymogów prawa, jak i uwarunkowań ekonomicznych. Jest to jedno z najważniejszych zadań

dla władz gminy przy kształtowaniu przyszłych. 

Zobowiązania dłużne Gminy Żabia Wola w latach 2010-2015

Gmina  Żabia  Wola  w  latach  2010-2015  prowadziła  aktywną  politykę  kredytowo-

pożyczkową. Na dzień 31 grudnia 2014 r. zadłużenie gminy wyniosło 7,46 mln zł, w roku

2015 przewiduje się dług w kwocie 9,87 mln zł. W tabeli 6 przedstawiono podstawowe dane

charakteryzujące poziom zadłużenia gminy Żabia Wola w latach 2010-2015.

Tabela 6

Zadłużenie gminy Żabia Wola w latach 2010-2015 w zł
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Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Transze kredytu 5 658 000 3 200 000 1 433 722 4 038 000 1 889 300 3 573 960
Odsetki 456 060 551 852 447 599 366 293 324 045 400 000
Raty kapitałowe 60 000 320 000 590 000 1 184 000 1 699 111 1 567 850
Saldo zadłużenia 2 398 000 5 478 000 6 521 722 9 859 722 7 465 911 9 872 021

*przewidywane zadłużenie na koniec roku. 
Źródło: na podstawie danych UG Żabia Wola

 
Należy  zwrócić  uwagę  na  fakt,  rosnącego  poziomu  zadłużenia  gminy.  Wcześniejsze

analizy  wykazały,  że  tempo  wzrostu  zadłużenia  jest  skorelowane  z  przyrostem wielkości

wydatków inwestycyjnych. Wynika to z realizacji  rozszerzonego w stosunku do własnych

możliwości  budżetowych,  zakresu  zadań  inwestycyjnych,  w  tym  współfinansowanych

funduszami  zagranicznymi.  Następstwem tego jest  zanotowany wzrost  zadłużenia.  Jest  to

często  spotykana sytuacja w polskim samorządzie terytorialnym. 

Przeprowadzone  prognozy  wykazują,  że  w  przyszłości  gmina  utrzymuje  zdolność  do

zaciągania nowych zobowiązań dłużnych. W przypadku zaciągania długu należy rozważyć

wykorzystanie instrumentów dłużnych stosownie do potencjału finansowego gminy kolejnych

lat, racjonalnie  kształtując transze zadłużenia i terminy spłat.

Wskaźnik zadłużenia z  tytułu obsługi  tych zobowiązań,  liczony jako stosunek obsługi

kredytów  i  pożyczek  oraz  poręczeń  do  dochodów  wynosi  zachowuje  w  całym  okresie

bezpieczne wartości w stosunku do wymogów prawnych wyznaczonych ustawą o finansach

publicznych.  Także  skumulowany  poziom  zadłużenia  w  stosunku  do  dochodów  ogółem

wykazuje  zgodność  z  przepisami  ustawy.  Poziom  zadłużenia  nie  stanowi  zagrożenia  dla

sytuacji finansowej gminy. 

Prognozy wykazują, że w całym analizowanym i prognozowanym okresie Gmina Żabia

Wola wypełnia dwie podstawowe reguły fiskalne,  tj.  zgodność nadwyżki operacyjnej oraz

nowego wskaźnika zadłużenia. 

2. Scenariusze finansowania wydatków inwestycyjnych do 2028 roku

Z punktu widzenia  WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY ŻABIA WOLA NA

LATA 2016-2022 najistotniejszą kwestią jest wielkość środków, które mogą być przeznaczone

z budżetu na realizację zapisanych w nim zadań inwestycyjnych. 

Plan  inwestycyjny  w  tradycyjnym  ujęciu  zawiera  zestawienie  zadań  inwestycyjnych,

którego celem jest wyszczególnienie poszczególnych inwestycji realizowanych przez gminę.

Prezentowane  poniżej  zestawienie  wydatków  inwestycyjnych  ma  inny  cel  –  pokazanie

możliwości  inwestycyjnych  Gminy  Żabia  Wola.  Określenie  możliwości  inwestycyjnych
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odbywa  się  poprzez  takie  określenie  wysokości  wydatków  inwestycyjnych,  przy  których

skumulowany stan gotówki na koniec roku bieżącego stanowi co najmniej 1 proc. dochodów

z  danego  roku  budżetowego.  Oznacza  to,  że  środki  są  wtedy przez  gminę  maksymalnie

wykorzystywane oraz że na początku przyszłego roku gmina będzie w stanie przez pewien

okres regulować swoje zobowiązania.

Zgodnie z sugestią Władz Gminy Żabia Wola opracowano scenariusz sytuacji finansowej

obrazujący  własny  potencjał  finansowy  gminy  oraz  scenariusz  wykazujący  możliwość

finansowania  zgłoszonych  zadań  inwestycyjnych  w  ramach  Wieloletniego  Planu

Inwestycyjnego. 

SCENARIUSZ I - WŁASNY POTENCJAŁ INWESTYCYJNY 

 W  Scenariuszu  I  poziom  wydatków  inwestycyjnych  przyjęto  w  wartościach

wynikających z wielkości dochodów i wydatków bieżących oraz przychodów i rozchodów

zapisanych w budżecie gminy na 2016  r., a także  wniosków z przeprowadzonych analiz

wskaźnikowych dla lat 2010-2015.

W tym  wariancie  prognozy  nie  zakłada  się  pozyskania  nowych  dotacji  unijnych  (po

2016r.), nie założono także dodatkowych dotacji inwestycyjnych otrzymywanych z budżetu

państwa, funduszy czy też od innych jednostek samorządu terytorialnego

W  Scenariuszu  tym  nie  założono  zaciągania  nowych  kredytów,  ani  emisji  obligacji

komunalnych po 2016 r. 

Przy przyjęciu  powyższych warunków własny potencjał  inwestycyjny Gminy Żabia  Wola

wyniesie:

- w 2017 r.   – 6,0  mln zł,

- w 2018 r.   – 5,5 mln zł.

- w 2019 r. –   6,0 mln zł,

- w 2020 r. –   6,5 mln zł,

- w 2021 r. –   7,7 mln zł,

- w 2022 r. –   9,3 mln zł,

- w 2023 r. –   11,0 mln zł,

- w 2024 r.  -  12,2 mln zł;

- w 2025 r. -    13,2 mln zł,

- w 2026 r. -    14,3 mln zł,

- w 2027 r. -    15,7 mln zł,

- w 2028 r. -    16,9 mln zł.

- w 2029 r. -    18,3 mln zł,

- w 2030 r. -    19,9 mln zł.
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Scenariusz  I  sporządzono  przy  założeniu,  że  skumulowany  stan  gotówki  w  okresie

objętym  pozostaje  dodatni,  co  zapewnia  utrzymanie  równowagi  budżetowej.  Szczegóły

przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Inwestycje i inne wydatki 
majątkowe w mln zł 6 000 000 5 500 000 6 000 000 6 500 000 7 700 000 9 300 000 11 000 000 12 200 000
Roczne przepływy gotówki 
netto w zł -1 155 675 -144 912 124 111 49 517 -85 113 10 683 105 942 -74 471
Skumulowany stan gotówki na
koniec roku w zł 361 488 216 576 340 688 390 205 305 092 315 776 421 718 347 247
Wyszczególnienie 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Inwestycje i inne wydatki 
majątkowe w mln zł 13 200 000 14 300 000 15 700 000 16 900 000 18 300 000 19 900 000
Roczne przepływy gotówki 
netto w zł 11 701 68 391 -100 243 10 187 4 319 -37 113
Skumulowany stan gotówki na
koniec roku w zł 427 339 327 096 337 283 341 602 304 489 427 339

Źródło: obliczenia własne na podstawie założeń prognozy.

.

Analiza wskaźnikowa przeprowadzona dla lat 2015-2028 przedstawiona została w tabeli

poniżej. Należy zaznaczyć, iż wskaźniki obejmują całość zadłużenia gminy, w tym także dług

zaciągany na cele współfinansowania inwestycji funduszami Unii Europejskiej: 

WSKAŹNIKI 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Skorygowana nadwyżka 
operacyjna (art. 242) 7 551 088 7 010 976 7 635 088 8 554 530 9 448 214 10 297 749 11 271 718 12 397 247
wskaźnik zachowany TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Indywidualny wskaźnik 
zadłużenia (limit obsługi kredytów
do dochodów) 19,15% 20,54% 17,36% 18,62% 19,77% 21,05% 22,28% 23,46%
wskaźnik zachowany TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Inwestycje jako % dochodów 17,20% 15,26% 16,02% 16,66% 18,95% 21,87% 24,71% 26,18%
Inwestycje jako % dochodów 
własnych 25,94% 23,01% 24,14% 25,08% 28,50% 32,86% 37,10% 39,28%
Zadłużenie jako % dochodów 
(wskaźnik 60%) 38,85% 32,20% 25,79% 18,83% 12,93% 9,22% 7,68% 6,27%
Dynamika środków na wydatki 
majątkowe 11,49% 9,13% 10,54% 9,86% 9,52% 9,63% 9,05% 8,79%

Dynamika dochodów 6,65% 3,43% 4,00% 4,22% 4,23% 4,74% 4,75% 4,76%

Dynamika wydatków bieżących 5,15% 2,38% 2,48% 2,78% 2,78% 3,29% 3,29% 3,31%

WSKAŹNIKI 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Skorygowana nadwyżka 
operacyjna (art. 242) 13 408 948 14 577 339 15 877 096 17 087 283 18 491 602 20 625 489
wskaźnik zachowany TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Indywidualny wskaźnik zadłużenia
(limit obsługi kredytów do 
dochodów) 24,60% 25,69% 26,76% 27,82% 28,87% 29,90%
wskaźnik zachowany TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Inwestycje jako % dochodów 27,05% 27,99% 29,34% 30,16% 31,18% 32,36%
Inwestycje jako % dochodów 
własnych 40,56% 41,93% 43,92% 45,10% 46,59% 48,33%
Zadłużenie jako % dochodów 
(wskaźnik 60%) 4,96% 3,76% 2,66% 1,64% 0,72% 0,00%
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Dynamika środków na wydatki 
majątkowe 8,60% 8,44% 8,28% 8,14% 8,01% 7,87%

Dynamika dochodów 4,76% 4,77% 4,78% 4,79% 4,80% 5,93%

Dynamika wydatków bieżących 3,32% 3,32% 3,32% 3,32% 3,33% 3,33%
Źródło: obliczenia własne na podstawie założeń prognozy.

 Jak  wynika  z  analizy  wskaźnikowej  –  Scenariusz  ten  z  prawnego  i  ekonomicznego

punktu widzenia nie wykazuje formalnych zagrożeń dla przyszłej sytuacji finansowej Gminy

Żabia  Wola.  Po  wysokich  inwestycjach  okresu  2010-2016,  następuje  naturalne  obniżenie

własnego  potencjału  inwestycyjnego  (m.in.  wskutek  spłaty  zaciągniętych  wcześniej

zobowiązań dłużnych).  Potencjał  ten  w latach  2017-2021 kształtuje  się  na dość wysokim

poziomie 17%-19% osiąganych dochodów budżetowych, a w latach 2022-2030 w przedziale

22% -32%. 

Wskaźniki  zadłużenia  kształtują  się  na  bardzo  bezpiecznym poziomie  w  stosunku  do

wymogów ustawy o finansach publicznych (bariery 15% i 60% - art. 169 i art. 170 ustawy

o finansach  publicznych  z  2005  r.).  Zachowane  są  także  wartości  wskaźników  nadwyżki

operacyjnej  i  indywidualnego  wskaźnika  zadłużenia  –  zgodnie  z  wymogami  ustawy

o finansach publicznych (wymogi ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.).

W założeniach Scenariusza I założono szybszy przyrost dochodów budżetu od wzrostu

wydatków  bieżących.  W  każdym  roku  skutkuje  to  wzrostem  własnego  potencjału

inwestycyjnego  gminy.  Warunkiem  tego  jest  jednak  konsekwencja  prowadzonej  polityki

racjonalnego finansowania zadań bieżących.

W całym analizowanym okresie  Gmina Żabia Wola realizując  Scenariusz I  utrzymuje

równowagę budżetowa, płynność finansową i zdolność do zaciągania zobowiązań dłużnych.

     Szczegóły  przepływów  finansowych  tego  scenariusza  przedstawiono  w  Tabeli  I,

zilustrowanej rysunkiem I.

SCENARIUSZ II - FINANSOWANIE WPI

Scenariusz ten bazuje na założeniach Scenariusza I. Jego celem jest ocena możliwości

sfinansowania zadań inwestycyjnych przedłożonych w propozycji  WIELOLETNIEGO PLANU

INWESTYCYJNEGO GMINY ŻABIA WOLA NA LATA 2016-2022.  Ich  łączną  wartość

przedstawiono w poniższym zestawieniu (szczegółowe wyszczególnienie zadań w Załączniku

1):

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Wartość zadań 
inwestycyjnych
 – wg propozycji WPI
- w zł 16 786 099 16 084 258 14 880 794 21 125 850 13 210 000 11 290 000
Źródło: wartości podano na podstawie wartości wyliczonych w Załączniku 1.
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Przedstawiony  zakres  wartościowy  zadań  znacznie  przewyższa  własny  potencjał

finansowy gminy - oszacowany w Scenariuszu I. Dla jego realizacji - z finansowego punktu

widzenia – należało będzie zaciągnąć nowe zobowiązania dłużne w następującej wysokości:

- w 2017 r.   – 7,0  mln zł,

- w 2018 r.   – 7,2 mln zł.

- w 2019 r. –   7,3 mln zł,

- w 2020 r. –   11,4 mln zł,

- w 2021 r. –   7,2 mln zł,

- w 2022 r. –   4,5 mln zł.

Łączny dług  jaki trzeba będzie zaciągnąć dla realizacji zadań inwestycyjny zapisanych

w projekcie WPI na lata 2016-2022 wynosi 44,6 mln zł. Spłata całości zadłużenia nastąpi do

2033 roku. W założeniach prognozy przyjęto wieloletni okres spłaty każdego z zaciągniętych

kredytów, tak by w kolejnych latach w możliwie niskim stopniu  obniżać własny potencjał

rozwojowy  gminy.  Wykazany  poziom  zadłużenia  nie  stanowi  zagrożenia  dla  płynności

finansowej Gminy Żabia Wola.

Przy tak prowadzonej polityce finansowej możliwym będzie finansowanie inwestycji na

poziomie wykazanym w całym okresie objętym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. Tym

samym  możliwym  będzie  sfinansowanie  rzeczowego  zakresu  zadań  przedstawionego

w Załączniku 1.  

Po  roku 2022 własny potencjał  inwestycyjny będzie  dodatni  i  przy założeniu  utrzymania

proponowanej polityki finansowej wyniesie: - w 2023 r. - 8,0 mln zł, w 2024 r. - 9,2 mln zł.,

w 2025 r. - 10,4 mln zł., w 2026 r. - 11,7 mln zł, w 2027 r. – 12,9 mln zł, w 2028 r. - 15,1 mln

zł., w 2029 r. – 17,1 mln zł  oraz w 2030 r. - 19,4 mln zł.

Analizy  wskaźnikowe  obrazujące  możliwość  realizacji  tego  Scenariusza  (z  punktu

widzenia  uwarunkowań  prawnych  i  ekonomicznych)  zobrazowano  w  poniższych

zestawieniach zawierających:  

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20223 2024
Inwestycje i inne wydatki 
majątkowe w mln zł 16 786 099 16 084 258 14 880 794 21 125 850 13 210 000 11 290 000 8 000 000 9 200 000
Roczne przepływy gotówki 
netto w zł -1 244 408 -17 647 -33 312 -35 728 213 768 -174 744 72 943 -407
Skumulowany stan gotówki na
koniec roku w zł 272 755 255 108 221 796 186 069 399 837 225 092 298 036 297 628
Wyszczególnienie 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Inwestycje i inne wydatki 
majątkowe w mln zł 10 400 000 11 700 000 12 900 000 15 100 000 17 100 000 19 400 000
Roczne przepływy gotówki -12 109 -57 901 66 761 -75 277 39 952 80 394
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netto w zł
Skumulowany stan gotówki na
koniec roku w zł 285 519 227 618 294 379 219 103 259 054 339 448

Źródło: obliczenia własne na podstawie założeń prognozy.

Jak widać z powyższego zestawienia Scenariusz II jest możliwy do realizacji z ekonomicznego punktu widzenia. W każdym roku

prognozowanego okresu gmina utrzymuje płynność finansową, o czym świadczy wykazany dodatni skumulowany stan gotówki (wolne

środki na koniec każdego prognozowanego roku).  

WSKAŹNIKI 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20223 2024
Skorygowana nadwyżka 
operacyjna (art. 242) 6 125 125 6 953 939 3 187 164 9 401 244 7 942 959 7 787 066 8 688 036 9 887 628
wskaźnik zachowany TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Indywidualny wskaźnik 
zadłużenia (limit obsługi 
kredytów do dochodów)

14,87% 14,37% 10,42% 11,67% 14,16% 14,35% 17,22% 16,41%
wskaźnik zachowany TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Inwestycje jako % dochodów 43,34% 38,90% 35,17% 44,61% 28,51% 23,76% 16,02% 17,52%
Inwestycje jako % dochodów 
własnych 73,56% 66,87% 58,69% 79,28% 47,16% 38,16% 25,60% 27,87%
Zadłużenie jako % dochodów 
(wskaźnik 60%)

53,06% 60,71% 68,63% 75,97% 81,56% 77,76% 64,04% 51,47%
Dynamika środków na wydatki 
majątkowe 73,12% 10,83% -5,20% 29,72% -18,00% -3,18% 9,57% 9,15%

Dynamika dochodów 18,22% 10,84% -5,99% 23,43% 0,26% 2,77% 5,57% 5,58%

Dynamika wydatków bieżących 4,15% 4,41% 4,42% 4,32% 4,32% 4,82% 4,82% 4,84%

WSKAŹNIKI 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2025
Skorygowana nadwyżka 
operacyjna (art. 242) 11 075 519 12 317 618 13 584 379 15 009 103 16 329 054 21 750 448 11 075 519
wskaźnik zachowany TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Indywidualny wskaźnik 
zadłużenia (limit obsługi 
kredytów do dochodów) 16,92% 18,24% 19,49% 20,69% 21,81% 22,83% 16,92%
wskaźnik zachowany TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Inwestycje jako % dochodów 18,83% 20,13% 21,10% 23,47% 25,24% 27,20% 18,83%
Inwestycje jako % dochodów 
własnych 29,82% 31,76% 33,14% 36,71% 39,34% 42,24% 29,82%
Zadłużenie jako % dochodów 
(wskaźnik 60%) 39,96% 29,45% 19,87% 12,26% 6,42% 2,27% 39,96%
Dynamika środków na wydatki
majątkowe 8,84% 8,57% 8,34% 7,89% 7,52% 7,67% 8,84%

Dynamika dochodów 5,58% 5,59% 5,59% 5,60% 5,60% 11,63% 5,58%
Dynamika wydatków 
bieżących 4,84% 4,84% 4,84% 4,84% 4,84% 4,84% 4,84%
Źródło: obliczenia własne na podstawie założeń prognozy.

         W Scenariuszu 2 szczególną uwagę należy zwrócić na przyjęte założenia wzajemnych

relacji  dochodowo-wydatkowych.  Jednym  z  podstawowych  uwarunkowań  realizacji  tego

Scenariusza jest przestrzeganie zasady, iż w każdym kolejnym roku tempo wzrostu dochodów
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jest wyższe od tempa wzrostu wydatków bieżących. W ten sposób będzie miało miejsce stałe

umacnianie potencjału rozwojowego gminy. 

        Realizując ten Scenariusz Gmina Żabia Wola spełnia wymagania prawne wynikające

z przepisów  ustawy  o  finansach  publicznych  w  zakresie  pierwszej  reguły  fiskalnej  –

nadwyżki  operacyjnej,  natomiast  może  wystąpić  zagrożenie  niedotrzymania  poziomu

indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2019-2021. Aby temu zapobiec zaleca się

utrzymanie  dyscypliny  wydatków  bieżących  oraz  dążenie  do  maksymalizacji  dochodów

budżetowych.

Szczegóły  przepływów  finansowych  tego  Scenariusza  przedstawiono  w  Tabeli  II,

zilustrowanej rysunkiem II.
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TABELA I: SCENARIUSZ I  -  „WŁASNY POTENCJAŁ INWESTYCYJNY”
Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 2026 2027 2028 2029 2030

DOCHODY OGÓŁEM 34 874 549 36 045 062 37 460 321 39 014 412
40 637

538
42 531

451 44 519 100 46 605 211 48 794 751 51 092 942 53 505 277 56 037 526

w tym dochody bieżące 34 219 749 35 395 062 36 810 321 38 364 412
39 987

538
41 881

451 43 869 100 45 955 211 48 144 751 50 442 942 52 855 277 55 387 526

Dochody własne 23 134 553 23 898 479 24 859 589 25 913 392
27 014

601
28 298

062 29 645 774 31 060 999 32 547 168 34 107 888 35 746 949 37 468 339
1. Podstawowe dochody 
podatkowe 19 830 425 20 625 536 21 522 280 22 496 261

23 514
944 24 700 311 25 946 115 27 255 470 28 631 649 30 078 098 31 598 440 33 196 487

2. Wpływy z majątku i 
sprzedaży 1 200 534 1 108 935 1 107 925 1 112 499 1 117 207 1 122 892 1 128 773 1 134 855 1 141 146 1 147 653 1 154 384 1 161 346
3. Dochody z działalności 
finansowej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Pozostałe podatki i opłaty 1 804 788 1 856 026 1 911 394 1 975 266 2 041 299 2 119 775 2 201 298 2 285 987 2 373 967 2 465 367 2 560 320 2 658 966
5. Pozostałe dochody własne 298 806 307 981 317 990 329 366 341 151 355 084 369 588 384 687 400 406 416 770 433 805 451 539

Subwencje i dotacje 11 739 996 12 146 583 12 600 732 13 101 020
13 622

937
14 233

389 14 873 327 15 544 212 16 247 582 16 985 055 17 758 328 18 569 188
     Subwencje ogółem 7 682 853 7 977 567 8 307 998 8 668 981 9 045 648 9 484 724 9 945 112 10 427 848 10 934 016 11 464 753 12 021 252 12 604 763
     Dotacje ogółem 4 057 143 4 169 016 4 292 734 4 432 039 4 577 289 4 748 666 4 928 215 5 116 364 5 313 567 5 520 302 5 737 076 5 964 425
     Dotacje UE i inne 
niepodlegające zwrotowi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WYDATKI BIEŻĄCE: 27 717 199 28 377 313 29 080 325 29 889 342
30 721

641
31 731

954 32 776 318 33 862 842 34 986 210 36 147 711 37 348 680 38 590 499
WYDATKI NA OBSŁUGĘ 
ZADŁUŻENIA 468 625 368 260 311 485 261 227 207 888 156 840 136 840 116 840 96 840 76 840 56 840 36 840
SRODKI NA WYDATKI 
MAJĄTKOWE BRUTTO 6 688 725 7 299 488 8 068 511 8 863 842 9 708 009

10 642
657 11 605 942 12 625 529 13 711 701 14 868 391 16 099 757 17 410 187

FINANSOWANIE MBBR             
Przychody z zaciągania długu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przychody z prywatyzacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spłata zadłużenia 1 844 400 1 944 400 1 944 400 2 314 325 2 093 122 1 331 974 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
Pozostałe rozchody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŚRODKI NA WYDATKI 
MAJĄTKOWE NETTO 4 844 325 5 355 088 6 124 111 6 549 517 7 614 887 9 310 683 11 105 942 12 125 529 13 211 701 14 368 391 15 599 757 16 910 187
INWESTYCJE I INNE 
WYDATKI MAJĄTKOWE 6 000 000 5 500 000 6 000 000 6 500 000 7 700 000 9 300 000 11 000 000 12 200 000 13 200 000 14 300 000 15 700 000 16 900 000
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Roczne przepływy gotówki 
netto -1 155 675 -144 912 124 111 49 517 -85 113 10 683 105 942 -74 471 11 701 68 391 -100 243 10 187
Wolne środki na koniec roku 361 488 216 576 340 688 390 205 305 092 315 776 421 718 347 247 358 948 427 339 327 096 337 283

Źródło: obliczenia własne na podstawie założeń prognozy.

RYSUNEK I: SCENARIUSZ I - „WŁASNY POTENCJAŁ INWESTYCYJNY”

Źródło: rysunek na podstawie założeń prognozy.

53



WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŻABIA WOLA NA LATA 2016-2022

TABELA II: SCENARIUSZ II – „FINANSOWANIE WPI”
Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 2026 2027 2028 2029 2030

DOCHODY OGÓŁEM 38 728 047 41 352 193 42 314 817 47 356 243
46 340

224 47 518 123 49 951 357 52 522 389 55 239 113 58 109 878 61 143 516 64 349 370

w tym dochody bieżące 32 949 918 36 522 366 34 334 990 42 381 243
42 490

224 43 668 123 46 101 357 48 672 389 51 389 113 54 259 878 57 293 516 60 499 370

Dochody własne 22 820 661 24 053 109 25 356 067 26 648 603
28 008

861 29 583 710 31 249 114 33 010 357 34 873 036 36 843 076 38 926 753 41 130 713
1. Podstawowe dochody 
podatkowe 19 619 959 20 742 370 21 930 557 23 095 576

24 323
463 25 742 249 27 244 862 28 836 292 30 521 824 32 307 061 34 197 941 36 200 757

2. Wpływy z majątku i 
sprzedaży 1 139 079 1 173 264 1 209 240 1 253 062 1 298 483 1 352 125 1 407 996 1 466 187 1 526 795 1 589 921 1 655 671 1 724 154
3. Dochody z działalności 
finansowej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Pozostałe podatki i opłaty 1 765 549 1 826 106 1 888 808 1 956 489 2 026 637 2 109 585 2 195 974 2 285 950 2 379 664 2 477 274 2 578 944 2 684 847
5. Pozostałe dochody 
własne 296 075 311 369 327 463 343 476 360 278 379 750 400 281 421 929 444 754 468 820 494 197 520 955

Subwencje i dotacje 15 907 386 17 299 084 16 958 750 20 707 641
18 331

363 17 934 413 18 702 243 19 512 032 20 366 077 21 266 802 22 216 763 23 218 657
     Subwencje ogółem 7 568 434 7 951 397 8 353 738 8 755 239 9 176 038 9 663 974 10 177 856 10 719 063 11 289 050 11 889 345 12 521 561 13 187 395
     Dotacje ogółem 4 034 274 4 224 357 4 425 185 4 622 574 4 830 324 5 070 439 5 324 387 5 592 969 5 877 028 6 177 458 6 495 203 6 831 263
     Dotacje UE i inne 
niepodlegające zwrotowi 4 304 677 5 123 329 4 179 827 7 329 827 4 325 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000

WYDATKI BIEŻĄCE: 27 453 331 28 662 922 29 928 649 31 222 769
32 573

046 34 142 254 35 787 374 37 519 357 39 335 383 41 239 539 43 236 115 45 329 607
WYDATKI NA OBSŁUGĘ 
ZADŁUŻENIA 888 625 1 178 260 1 474 285 1 979 027 2 160 288 2 138 640 1 851 040 1 563 440 1 275 840 988 240 700 640 455 040
SRODKI NA WYDATKI 
MAJĄTKOWE BRUTTO 10 386 091 11 511 011 10 911 882 14 154 447 11 606 890 11 237 229 12 312 943 13 439 593 14 627 891 15 882 099 17 206 761 18 564 723
FINANSOWANIE MBBR             
Przychody z zaciągania 
długu 7 000 000 7 200 000 7 300 000 11 400 000 7 200 000 4 500 000 0 0 0 0 0 0
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Przychody z prywatyzacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spłata zadłużenia 1 844 400 2 644 400 3 364 400 4 464 325 5 383 122 4 621 974 4 240 000 4 240 000 4 240 000 4 240 000 4 240 000 3 540 000
Pozostałe rozchody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŚRODKI NA WYDATKI 
MAJĄTKOWE NETTO 15 541 691 16 066 611 14 847 482 21 090 122

13 423
768 11 115 256 8 072 943 9 199 593 10 387 891 11 642 099 12 966 761 15 024 723

INWESTYCJE I INNE 
WYDATKI MAJĄTKOWE 16 786 099 16 084 258 14 880 794 21 125 850

13 210
000 11 290 000 8 000 000 9 200 000 10 400 000 11 700 000 12 900 000 15 100 000

Roczne przepływy gotówki 
netto -1 244 408 -17 647 -33 312 -35 728 213 768 -174 744 72 943 -407 -12 109 -57 901 66 761 -75 277
Wolne środki na koniec 
roku 272 755 255 108 221 796 186 069 399 837 225 092 298 036 297 628 285 519 227 618 294 379 219 103

Źródło: obliczenia własne na podstawie założeń prognozy.

RYSUNEK II: SCENARIUSZ II – „FINANSOWANIE WPI””
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Źródło: obliczenia własne na podstawie założeń prognozy.

56



WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŻABIA WOLA NA LATA 2016-2022

Część V
Ogólna charakterystyka zadań inwestycyjnych 

przewidzianych do realizacji

I. PROGRAM INWESTYCYJNY: SIEĆ WODOCIĄGOWA

Zadanie 1 -  Budowa sieci  wodociągowej w miejscowości  Osowiec,  ulice:  Bluszczowa,
Lisia, Nutki, Rysia, Puchaczy, Zająca, Smugowa, Spokojna 

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy. 

Zakres zadania –  budowa sieci wodociągowej o długości 2286,5 mb.

Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 281 240 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 2 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przeszkoda 

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Zakres zadania – budowa sieci wodociągowej o długości 80,5 mb.

Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 9 902 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 3 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Musuły, ul. Folwarczna 

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Zakres zadania –  budowa sieci wodociągowej o długości 449,0 mb.
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Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 55 227 zł

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie  4 -  Budowa sieci  wodociągowej  w miejscowości  Siestrzeń,  ulice:  Rubinowa,
Prosta i Brzozowa  

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Zakres zadania –  budowa sieci wodociągowej o długości 458,3 mb.

Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 56 371 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 5 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, ul. Cicha 

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Zakres zadania –  budowa sieci wodociągowej o długości 287,4 mb.

Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 35 350 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 6 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żabia Wola, ulice: Brzozowa,
Słoneczna,  Cicha,  Rąbieńska,  Polna,  Kwiatowa,  Okrężna,  Chabrowa,  Topolowa,
Jesionowa oraz w miejscowości Żelechów, ul. Topolowa i Jesionowa

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Zakres zadania –  budowa sieci wodociągowej o długości 4061,5 mb.
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Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 499 560 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie  7 -  Budowa sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Żelechów,  ulice:  Wiśniowa,
Własna,  Bociana,  Łąkowa,  Dębowa,  Gładka,  Pastelowa,  droga  bez  nazwy  (od  ul.
Żużlowej) 

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Zakres zadania –  budowa sieci wodociągowej o długości 1827,0 mb.

Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 224 721 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 8 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzegorzewice, ulice: Bajeczna,
Bukietowa 

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Zakres zadania –  budowa sieci wodociągowej o długości 370,0 mb.

Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 45 510 zł. 

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 9 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Huta Żabiowolska, ul. Cedrowa 

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.
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Zakres zadania –  budowa sieci wodociągowej o długości 135,0 mb.

Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 16 605 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 10 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ojrzanów, ulice: Jabłoniowa, 
Działkowa  

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Zakres zadania –  budowa sieci wodociągowej o długości 1670,6 mb.

Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 205 484 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie  11 -  Budowa  sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Ojrzanów  Towarzystwo,  
ul. Działkowa 

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Zakres zadania –  budowa sieci wodociągowej o długości 114,0 mb.

Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 14 022 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 12 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wycinki Osowskie, ul. Dolna 

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Zakres zadania –  budowa sieci wodociągowej o długości 300,0 mb.
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Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 36 900 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie  13 -  Budowa  sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Kaleń  Towarzystwo,  
ul. Śliwkowa 

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Zakres zadania –  budowa sieci wodociągowej o długości 309,0 mb.

Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 38 007 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 14 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaleń, ul. Cyprysowa

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Zakres zadania –  budowa sieci wodociągowej o długości 150,0 mb.

Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 18 450 zł. 

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 15 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piotrkowice - Redlanka, ulica
przejazdowa od Tarczyńskiej do Świerkowej 

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Zakres zadania –  budowa sieci wodociągowej o długości 824,0 mb.

Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 101 352 zł. 
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Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 16 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Władysławów, ulice: Główna,
Kwiatowa, Krokusowa, Na skraju 

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Zakres zadania –  budowa sieci wodociągowej o długości 1376,7 mb.

Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 169 334 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 17 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bieniewiec, ulica bez nazwy
prowadząca do oczyszczalni ścieków w Bieniewcu

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Zakres zadania –  budowa sieci wodociągowej o długości 644,0 mb.

Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 79 212 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie 18 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieńki Zarębskie, ul. Fiołkowa

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Zakres zadania –  budowa sieci wodociągowej o długości 329,0 mb.

Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 40 467 zł.

Stopień pilności zadania – średni.
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Zadanie 19 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębnik, ul. Ziołowa

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Zakres zadania –  budowa sieci wodociągowej o długości 986,0 mb.

Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 121 278 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie  20 -  Budowa sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Zaręby,  ulice:  Skowronia,
Bażanta

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Zakres zadania –  budowa sieci wodociągowej o długości 2052,00 mb.

Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 252 396 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie 21 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słubica A

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Zakres zadania –  budowa sieci wodociągowej o długości 452,00 mb.

Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 55 596 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie 22 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słubica B
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Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Zakres zadania –  budowa sieci wodociągowej o długości 104,00 mb.

Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 12 792 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie 23 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Skuły i Bartoszówka

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Zakres zadania –  budowa sieci wodociągowej o długości 883,00 mb.

Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 108 609 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie 24 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartoszówka

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Zakres zadania –  budowa sieci wodociągowej o długości 592,00 mb.

Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 72 816 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie 25 – Przygotowanie dokumentacji projektowej – budowa sieci wodociągowej
w miejscowościach:  Grzegorzewice,  ulice:  Bajeczna,  Bukietowa;  Wycinki  Osowskie,
ul. Dolna; Kaleń Towarzystwo, ul. Śliwkowa; Żabia Wola, ulice: Okrężna, Chabrowa,
Topolowa, Jesionowa; Żelechów, ulice: Topolowa, Jesionowa; Żelechów, ulice: Wiśniowa,
Własna, Bociana; Piotrkowice - Redlanka, ulica przejazdowa od ul. Tarczyńskiej do ul.
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Świerkowej; Ojrzanów Towarzystwo, ul.  Działkowa; Ojrzanów, ul. Jabłoniowa; Huta
Żabiowolska, ul. Cedrowa; Przeszkoda; Kaleń, ul. Cyprysowa

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Zakres zadania –  przygotowanie dokumentacji projektowej.

Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 130 000 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 26  -  Projektowanie i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia
Wola – nowo zasiedlane obszary

Uzasadnienie  realizacji  zadania  - rozbudowa  infrastruktury  technicznej  związanej
z zaopatrzeniem w wodę, zapewnienie mieszkańcom gminy wody zdatnej do picia, poprawa
warunków  i  jakości  życia  mieszkańców,  zapobiegnie  degradacji  środowiska  naturalnego,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Zakres zadania – przygotowanie dokumentacji projektowej, rozbudowa sieci wodociągowej.

Cel  operacyjny -  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  uporządkowanie  gospodarki
wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania –  1 100 000 zł. 

Stopień pilności zadania – średni.

RAZEM KOSZTY - PROGRAM INWESTYCYJNY: SIEĆ WODOCIĄGOWA w zł.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 RAZEM
130 000 1 458 506 1 142 695 50 000 100 000 500 000 400 000 3 781 201

II. PROGRAM INWESTYCYJNY: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 
I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Zadanie 1  -  Budowa kanalizacji  sanitarnej  w miejscowościach Osowiec,  Żabia Wola,
Ojrzanów Towarzystwo i Żelechów
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Uzasadnienie  realizacji  zadania  –  rozbudowa  sieci  kanalizacyjnej  na  terenie  gminy,
wyrównywanie  poziomu życia  mieszkańców gminy,  konieczność  realizacji  zasad  ochrony
środowiska naturalnego. 

Zakres zadania – wykonanie projektu i budowa sieci kanalizacyjnej – ok. 25 km. 

Cel  operacyjny  -  ochrona  środowiska  naturalnego,  uzupełnienie  uzbrojenia  terenów
zurbanizowanych, poprawa warunków życia mieszkańców.

Całkowity koszt realizacji zadania –22 765 000 zł

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 2  -  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Uzasadnienie  realizacji  zadania  - poprawa  jakości  życia  mieszkańców,  uregulowanie
gospodarki wodociągowo-ściekowej na terenie gminy.

Zakres zadania – finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze ,
gdzie nie jest planowana budowa kanalizacji zbiorczej.

Cel  operacyjny -  ochrona  środowiska  naturalnego,  uzupełnienie  uzbrojenia  terenów
zurbanizowanych, poprawa warunków życia mieszkańców.

Całkowity koszt realizacji zadania –  200 000 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 3  -   Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola

Uzasadnienie  realizacji  zadania  –  rozbudowa  sieci  kanalizacyjnej  oraz  przyłączenie
nieruchomości  do  kanalizacji  sanitarnej  wymusza   konieczność  rozbudowy  istniejącej
oczyszczalni ścieków. 

Zakres zadania – wykonanie dokumentacji oraz rozbudowa oczyszczalni. 

Cel  operacyjny -  ochrona  środowiska  naturalnego,  uzupełnienie  uzbrojenia  terenów
zurbanizowanych, poprawa warunków życia mieszkańców.

Całkowity koszt realizacji zadania –  2 650 000 zł.

Stopień pilności zadania – niski. 

Zadanie  4  -  Budowa  oczyszczalni  ścieków  w  miejscowości  Bieniewiec,  Skuły  oraz
budowa sieci kanalizacyjnej

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  rozbudowa  sieci  kanalizacyjnej  oraz  przyłączenie
nieruchomości  do  kanalizacji  sanitarnej  wymusza   konieczność  rozbudowy  istniejącej
oczyszczalni ścieków. 
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Zakres zadania – wykonanie dokumentacji oraz rozbudowa oczyszczalni wraz z budową sieci
kanalizacji sanitarnej.

Cel  operacyjny -  ochrona  środowiska  naturalnego,  uzupełnienie  uzbrojenia  terenów
zurbanizowanych, poprawa warunków życia mieszkańców.

Całkowity koszt realizacji zadania –  6 000 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie 5 - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Huta Żabiowolska II etap

Uzasadnienie  realizacji  zadania  - rozbudowa  sieci  kanalizacyjnej  na  terenie  gminy,
wyrównywanie  poziomu życia  mieszkańców gminy,  konieczność  realizacji  zasad  ochrony
środowiska naturalnego. 

Zakres zadania – wykonanie projektu i budowa sieci kanalizacyjnej.

Cel  operacyjny -  ochrona  środowiska  naturalnego,  uzupełnienie  uzbrojenia  terenów
zurbanizowanych, poprawa warunków życia mieszkańców.

Całkowity koszt realizacji zadania –  1 000 000 zł. 

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie 6 - Projektowanie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Żabia Wola – nowo
zasiedlane obszary

Uzasadnienie  realizacji  zadania  - rozbudowa  sieci  kanalizacyjnej  na  terenie  gminy,
wyrównywanie  poziomu życia  mieszkańców gminy,  konieczność  realizacji  zasad  ochrony
środowiska naturalnego. 

Zakres zadania – wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej.

Cel  operacyjny -  ochrona  środowiska  naturalnego,  uzupełnienie  uzbrojenia  terenów
zurbanizowanych, poprawa warunków życia mieszkańców.

Całkowity koszt realizacji zadania –  300 000 zł. 

Stopień pilności zadania – średni.

RAZEM KOSZTY - PROGRAM INWESTYCYJNY: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ i 
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW W zł. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 RAZEM
20 910 0 6 152 500 4 000 000 8 801 590 6 550 000 6 150 000 31 915 000

III. PROGRAM INWESTYCYJNY: DROGI GMINNE 

Zadanie  1 -  Przebudowa  drogi  gminnej  nr  150619W  ul.  Dębowej  w  miejscowości
Osowiec
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Uzasadnienie realizacji  zadania – w wyniku realizacji  inwestycji  zwiększy się  dostępność
komunikacyjna obszarów wiejskich, ośrodków gospodarczych i instytucji publicznych oraz
bezpieczeństwo uczestników ruchu samochodowego i pieszego, a także standard przejazdu
drogą  gminną  ul.  Dębową  w  Osowcu.  Powstanie  sprawne  połączenie  w  ciągu
komunikacyjnym łączącym jednostkę osadniczą przy drodze gminnej ul.  Dębowej z drogą
gminną nr 150618W ul. Szkolną w Osowcu i drogą powiatową nr 1505W Grodzisk Maz.-
Józefina. Mieszkańcom Osowca zapewniony zostanie dojazd do instytucji lokalnych - szkoła i
ponadlokalnych w Grodzisku Maz. - szpitala, Starostwa Powiatowego, stacji  PKP i  WKD
(dostęp do miejsc pracy w Warszawie), poprawią się warunki rozwoju lokal. przedsiębiorstw.

Zakres zadania - przebudowa nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego
(5721,68 m2) na odcinku 1158 m,  przebudowa 40 szt. zjazdów i budowa chodnika (123,74
m2).

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania – 2 217 641,19 zł 

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie  2 - Przebudowa  drogi  gminnej  ul.  Zdrojowej  w  miejscowościach  Zalesie,
Wycinki Osowskie, Musuły 

Uzasadnienie realizacji  zadania -  W wyniku realizacji  inwestycji  zwiększy się  dostępność
komunikacyjna  obszarów  wiejskich,  ośrodków  gospodarczych  i  instytucji  publicznych
w Gminie Żabia Wola oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu kołowego i pieszego, a także
standard przejazdu drogą gminną ul. Zdrojową relacji Zalesie, Wycinki Osowskie i Musuły.
Realizacja  inwestycji  przyczyni  się  do  kompleksowego  rozwiązania  sprawnych  połączeń
komunikacyjnych  jednostek  osadniczych  ww.  miejscowości  zlokalizowanych  przy  drodze
gminnej ul. Zdrojowej z drogą gminną nr 150604W ul. Grodziską relacji Żabia Wola-Musuły
i  drogą  powiatową  ul.  Grodziską  nr  1505W Grodzisk  Maz.-Józefina.  Działanie  to  ułatwi
mieszkańcom dojazd do instytucji w Grodzisku Maz., tj. Szpitala, Starostwa Powiatowego,
stacji  PKP i  WKD (dostęp  do  miejsc  pracy w Warszawie),  poprawią  się  też  warunki  do
tworzenia i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw. 

Zakres zadania - przebudowa nawierzchni z kruszywa na nawierzchnię z betonu asfaltowego 
(7400 m2) na odcinku 1636 m, zjazdów (360 m2) i poboczy tłuczniowych (1042 m2).

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania - 1 183 308,89 zł (roboty budowlane), Stopień pilności 
zadania – wysoki.

Zadanie  3 - Przebudowa  drogi  wewnętrznej  ul.  Ślaskiego  i  ul.  Krańcowej
w miejscowości Żabia Wola 

Uzasadnienie realizacji zadania - Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ślaskiego i Krańcowej
w Żabiej  Woli,  łączącej  jednostkę  osadniczą  -  osiedle  domów  jednorodzinnych  z  drogą
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powiatową  nr  1521W  relacji  Żabia  Wola-Piotrkowice,  przyczyni  się  do  zwiększenia
dostępności  komunikacyjnej,  bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz standardu przejazdu.
W wyniku realizacji inwestycji droga otrzyma kategorię publicznej drogi gminnej. Realizacja
inwestycji  przyczyni  się  do  poprawy  warunków  rozwoju  lokalnych  przedsiębiorstw,
a sprawne połączenie z drogą powiatową – dojazdu do Mszczonowa, miejscowości z dużym
potencjałem nowych miejsc pracy w strefie ekonomicznej.

Zakres zadania - przebudowa nawierzchni jezdni o powierzchni 2405 m2 (jezdnia bitumiczna)
na odcinku 490 m, budowa chodnika o dł. 500 m i modernizacja zjazdów w ilości 45 szt.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania - 1 233 682,92  zł

Stopień pilności zadania – wysoki. 

Zadanie  4 - Przebudowa  i  remont  drogi  gminnej  nr  150614W  ul.  Głównej
w miejscowości Petrykozy II etap 

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  Droga  gminna  nr  150614W relacji  Lasek  –  Petrykozy
ul. Główna jest drogą o dużym natężeniu ruchu w wyniku bezpośredniego połączenia z drogą
wojewódzką DW876 relacji Piotrkowice – Tarczyn, która łączy się z drogą krajową DK50.
Dla  mieszkańców  płd-wsch  części  Gminy  Żabia  Wola  przedmiotowa  droga  jest  drogą
dojazdową do instytucji użyteczności publicznej w Żabiej Woli,  Skułach, Józefinie. Drogą tą
kursuje także komunikacja zbiorowa dowożąca mieszkańców do centrum administracyjno-
usługowego  w  Żabiej  Woli  oraz  do  Grodziska  Maz.  Obecny  zły  stan  techniczny  drogi
charakteryzujący  się  nierówną  nawierzchnią  z licznymi  dziurami,  brakiem  utwardzonych
poboczy, występującymi podtopieniami stwarza zagrożenie dla jej użytkowników. Z uwagi na
brak chodnika, ruch pieszych odbywa się wąskim i zdeformowanym poboczem. Dodatkowo,
w wyniku  obfitych  opadów  atmosferycznych  na  zdeformowanym poboczu  utrzymuje  się
woda.  Planowana  inwestycja  usprawni  połączenia  drogowe,  w  szczególności  w  obszarze
bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego,  ochrony  przeciwpożarowej,  ratownictwa  oraz
zarządzania kryzysowego (m.in. dojazd karetki czy straży pożarnej w sytuacjach zagrożenia).

Przebudowa  projektowanego  odcinka  drogi  stanowi  kontynuację  zadania  zrealizowanego
w 2015 pod nazwą "Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia
Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150614W ul. Głowna w Petrykozach - etap  I”
zrealizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Realizacja II etapu tej inwestycji przyczyni się do
zamknięcia ciągu komunikacyjnego o łącznej długości 3337 m na drodze nr 150614W, co
zdecydowanie zwiększy dostępność komunikacyjną i bezpieczeństwo na tym obszarze.

Zakres zadania - wymiana konstrukcji jezdni (dł. 2100 m) z nadaniem jej szerokości 5 m,
remont (205 m,  kształt  nieregularny);  poprawienie odwodnienia (5992 m2);  powierzchnia
wykonanych chodników przy peronach (124 m2); powierzchnia zjazdów (224 m2) i poboczy
tłuczniowych (4264 m2); rekultywacja zieleńców (1405 m2); budowa 2 wiat przystankowych
i peronów z przejściem dla pieszych.
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Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania – 2 200 000 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 5 – Przebudowa drogi ul. Granicznej w miejscowości Słubica A

Uzasadnienie  realizacji  zadania –  brak  dobrego  dojazdu  do  działek  położonych  przy  ul.
Granicznej i dalej zlokalizowanych miejscowości. Ma to duże znaczenie z punktu widzenia
poprawy jakości dojazdu do posesji oraz zwiększenia bezpieczeństwa publicznego. 

Zakres zadania – wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 172 m, szer. 4,5 m, pobocze
z kruszywa o szer. 0,75 m, oczyszczenie istniejących rowów.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania – 334 260 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie 6 – Przebudowa drogi ul. Sójki w miejscowości Zaręby

Uzasadnienie realizacji zadania – brak dobrego dojazdu do działek położonych przy ul. Sójki
i  dalej  zlokalizowanych miejscowości.  Ma to duże znaczenie z  punktu widzenia poprawy
jakości dojazdu do posesji oraz zwiększenia bezpieczeństwa publicznego. 

Zakres  zadania –  przebudowa  nawierzchni  -  technologia  podwójnego  powierzchniowego
utrwalenia na odcinku o dł. 896,5 m, szer. 4 m, pobocze z kruszywa o szer. 1 m z systemem
drenaży.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania –500 000 zł

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie  7  –  Przebudowa  drogi  ul.  Słonecznej  w  miejscowości  Grzegorzewice  wraz
z remontem wiaduktu

Uzasadnienie  realizacji  zadania –  brak  dobrego  dojazdu  do  działek  położonych  przy  ul.
Granicznej i dalej zlokalizowanych miejscowości. Ma to duże znaczenie z punktu widzenia
poprawy jakości dojazdu do posesji oraz zwiększenia bezpieczeństwa publicznego.

Zakres  zadania –  przebudowa  nawierzchni  -  technologia  potrójnego  powierzchniowego
utrwalenia na odcinku o dł. 1175,24 m, szer. 5 m, pobocze z kruszywa o zmiennej szerokości,
rowy odwadniające, remont wiaduktu. 

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania – 2 647 067 zł.

Stopień pilności zadania – średni. 
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Zadanie 8 –Przebudowa drogi ul. Ku rzece w miejscowości Władysławów

Uzasadnienie realizacji zadania – brak dobrego dojazdu do działek położonych przy ul. Ku
rzece  i  dalej  zlokalizowanych  miejscowości.  Ma  to  duże  znaczenie  z  punktu  widzenia
poprawy jakości dojazdu do posesji oraz zwiększenia bezpieczeństwa publicznego. 

Zakres zadania – wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku o dł. 1700 m, szer. 4,5 m,
pobocze  z  kruszywa  łamanego  o  zmiennej  szerokości,  odwodnienie  poprzez  systemy
rozsączające i studzienki ściekowe.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania – 2 200 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni. 

Zadanie 9 –Przebudowa drogi ul. Nowej w miejscowości Józefina

Uzasadnienie  realizacji  zadania –  brak  dobrego  dojazdu  do  działek  położonych  przy  ul.
Nowej  i  dalej  zlokalizowanych  miejscowości.  Ma  to  duże  znaczenie  z  punktu  widzenia
poprawy jakości dojazdu do posesji oraz zwiększenia bezpieczeństwa publicznego. 

Zakres zadania – przebudowa drogi na odcinku o dł. 367,8 m, nawierzchnia w technologii
potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i gresem, szer. 4,5 m, pobocze o
szer. 0,75 m, odwodnienie poprzez system drenarski.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania – 484 950 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 10 –Przebudowa drogi ul. Bajkowej w miejscowości Józefina

Uzasadnienie  realizacji  zadania –  brak  dobrego  dojazdu  do  działek  położonych  przy  ul.
Nowej  i  dalej  zlokalizowanych  miejscowości.  Ma  to  duże  znaczenie  z  punktu  widzenia
poprawy jakości dojazdu do posesji oraz zwiększenia bezpieczeństwa publicznego. 

Zakres zadania – przebudowa drogi na odcinku o dł.  360 m,  nawierzchnia w technologii
potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i gresem, szer. 4,5 m, pobocze
o szer. 0,75 m, odwodnienie poprzez system drenarski.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania – 485 000 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki. 

Zadanie 11  - Przebudowa drogi ul. Orchidei i ul. Granicznej w miejscowości Słubica B
i Słubica Dobra
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Uzasadnienie realizacji  zadania  – realizacja inwestycji  umożliwi dojazd do nieruchomości
położonych przy ul.  Orchidei  i  ul.  Granicznej,  wesprze rozwój lokalnej  społeczności oraz
zapewni bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy.

Zakres  zadania   -   dokumentacja  projektowa,  wykonanie  nawierzchni  asfaltowej  drogi  na
odcinku 1 150 m, zjazdów do poszczególnych nieruchomości, odwodnienie przepustów.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania – 730 000 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 12  - Modernizacja drogi ul. Folwarcznej w miejscowości Musuły 

Uzasadnienie realizacji zadania – konieczność poprawy układu komunikacyjnego wsi, która
jest  podzielona  na  dwie  części.  Realizacja  inwestycji  zabezpieczy  płynność  komunikacji
wewnętrznej związanej z rozbudową i modernizację S8 planowanymi na lata 2016-2022

Zakres zadania – dokumentacja projektowa, wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku
o dł. 1500 m, szer. 5 m, remont przepustu.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania – 2 540 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie  13 -  Modernizacja  drogi  ul.  Brzozowej  w  miejscowości  Słubica  A  oraz
wykonanie kładki – mostka 

Uzasadnienie  realizacji  zadania  –  ulepszenie  nawierzchni  drogi  poprawi  bezpieczeństwo
uczestników ruchu kołowego i pieszego, a także ułatwi dojazd służb ratunkowych, budowa
kładki  -  mostka  umożliwi  połączenie  z  ul.  Zarzeczną.  Uwaga:  brak  miejsca,  ogrodzenia,
wąska działka.

Zakres zadania –ułożenie 7-centymetrowwej warstwy destruktu na odcinku o dł. 550 m, szer.
3 m. 

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania – 220 000 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie  14 -  Przebudowa drogi  150613W Piotrkowice  –  Petrykozy  –  al.  Jesionowej
w miejscowości Petrykozy i ul. Przejazdowej w miejscowości Redlanka

Uzasadnienie realizacji zadania - konieczność poprawy warunków dojazdu z m. Petrykozy do
Tarczyna i Skuł. W wyniku realizacji inwestycji skrócony zostanie dojazd do Tarczyna o ok. 4
km oraz do Skuł o ok. 1 km. 
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Zakres zadania – dokumentacja projektowa, utwardzenie nawierzchni drogi na odcinku od
skrzyżowania  ul.  Przejazdowej  z  drogą  nr  876  (Tarczyn  –  Chudolipie)  do  skrzyżowania
al. Jesionowej z ul. Główną w Petrykozach. Długość odcinka - ok. 2,3 km.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania – 4 050 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie 15 – Modernizacja drogi ul. Słonecznej i ul. Wiewiórki w miejscowości Słubica
i Pieńki Słubickie wraz z budową chodnika i oświetlenia 

Uzasadnienie realizacji zadania – inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na
drodze  dla  dzieci  i  młodzieży korzystających  ze  Świetlicy „MOTYLE” oraz  pozostałych
uczestników ruchu kołowego i pieszego. 

Zakres zadania – wykonanie dokumentacji projektowej, przebudowa drogi na odcinku o dł.
4100 m, szer.  zmienna,  budowa chodnika,  oświetlenie (3 400 m),  ok.  33 lampy na 1 km,
energooszczędne lampy LED.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania – 4 300 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie 16 – Odwodnienie ul. Środkowej w miejscowości Żabia Wola

Uzasadnienie realizacji zadania – inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na
drodze uczestników ruchu kołowego i pieszego. Tereny wokół ul. Chełmońskiego są terenami
rekreacyjnymi, dlatego poprawa warunków drogowych zwiększy potencjał turystyczny tego
miejsca.  Niezbędne  jest  również  uregulowanie  gospodarki  wodnej  poprzez  wykonanie
przydrożnych rowów.

Zakres zadania – odwodnienie drogi zgodnie z opracowaną koncepcją w formule „zaprojektuj
i wybuduj”.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego. m

Całkowity koszt realizacji zadania – 34 022 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 17 – Modernizacja drogi ul. Chełmońskiego w miejscowości Bieniewiec wraz
z budową chodnika 

Uzasadnienie realizacji zadania – inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na
drodze uczestników ruchu kołowego i pieszego. Tereny wokół ul. Chełmońskiego są terenami
rekreacyjnymi, dlatego poprawa warunków drogowych zwiększy potencjał turystyczny tego
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miejsca.  Niezbędne  jest  również  uregulowanie  gospodarki  wodnej  poprzez  wykonanie
przydrożnych rowów.

Zakres zadania – dokumentacja projektowa, wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku
o dł. 1800 m, szer. 5 m, pobocza, rowy, wykonanie krawężnika.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania – 3 530 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie  18 –  Dokończenie  utwardzania  drogi  ul.  Nad  potokiem  z  miejscowości
Bolesławek do Słubicy

Uzasadnienie realizacji zadania - inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na
drodze uczestników ruchu kołowego i pieszego oraz ułatwi dojazd dla służb ratunkowych.

Zakres  zadania  –  dokumentacja  projektowa,  wykonanie  nawierzchni  w  technologii
podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem.

Cel  operacyjny -  poprawa lokalnego systemu drogowego,  zwiększenie bezpieczeństwa na
drodze.

Całkowity koszt realizacji zadania – 220 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni

Zadanie  19 -  Dokończenie  utwardzania  ul.  Mazowieckie  Pola  w  miejscowości
Jastrzębnik

Uzasadnienie realizacji zadania - inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na
drodze uczestników ruchu kołowego i pieszego.

Zakres  zadania –  dokumentacja  projektowa,  wykonanie  nawierzchni  w  technologii
podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego.

Okres  realizacji  zadania –   przebudowa  drogi  na  odcinku  o  dł.  232  m,  nawierzchnia
w technologii potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i gresem, szer. 4,5
m, pobocze o szer. 0,75 m, odwodnienie poprzez rowy. 

Całkowity koszt realizacji zadania – 430 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie  20  –  Utwardzenie  nawierzchni  drogi  ul.  Magnolii  w  miejscowości  Wycinki
Osowskie

Uzasadnienie realizacji zadania - inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na
drodze uczestników ruchu kołowego i pieszego.
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Zakres zadania – przebudowa drogi  na odcinku o dł.  232 m,  nawierzchnia w technologii
potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i gresem, szer. 4,5 m, pobocze
o szer. 0,75 m, odwodnienie poprzez rowy.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania –  340 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie 21 - Utwardzenie dróg ul. Suchodolskiej i Zięby w miejscowości Zaręby

Uzasadnienie realizacji zadania - inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na
drodze uczestników ruchu kołowego i pieszego.

Zakres  zadania –  wykonanie  nawierzchni  w  technologii  podwójnego  powierzchniowego
utrwalenia emulsją asfaltową i grysem.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania – 1 614 000 zł (po zmianie szerokości).  

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie 23- Utwardzenie ul. Koniecpolskiej w miejscowościach Żabia Wola i Siestrzeń
wraz z wykonaniem rowu odwadniającego

Uzasadnienie realizacji zadania - inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na
drodze uczestników ruchu kołowego i pieszego. 

Zakres zadania – przygotowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania – 440 000 zł

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie  24-  Projektowanie  i  budowa  infrastruktury  dla  terenów  pod  działalność
gospodarczą na terenie gminy. 

Uzasadnienie  realizacji  zadania  - inwestycja  przyczyni  się  do  zwiększenia  liczby
przedsiębiorstw i rozwoju gminy. 

Zakres zadania – przygotowanie dokumentacji projektowej i budowa dróg.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania – 4 150 000 zł

Stopień pilności zadania – średni.

RAZEM KOSZTY - PROGRAM INWESTYCYJNY: DROGI GMINNE w zł. 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 RAZEM
2 134 000 6 193 562 4 548 259 6 682 067 9 384 260 3 140 000 4 000 000 36 082 148

IV. PROGRAM INWESTYCYJNY:  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
DROGOWEGO, PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

Zadanie  1 -  Projektowanie  i  budowa  oświetlenia  ulicznego  na  ul.  Kasztanowej
w miejscowości Zaręby

Uzasadnienie realizacji zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Zakres  zadania –   przygotowanie  dokumentacji  projektowej  i  wykonanie  oświetlenia
ulicznego w ul. Kasztanowej.

Cel operacyjny - poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania –30 000 zł

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie  2 -  Projektowanie  i  budowa  oświetlenia  ulicznego  na  ul.  Chełmońskiego
w miejscowości Żelechów

Uzasadnienie realizacji zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Zakres  zadania –   przygotowanie  dokumentacji  projektowej  i  wykonanie  oświetlenia
ulicznego w ul. Chełmońskiego.

Cel operacyjny  -  poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania – 300 000 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie  3 -  Projektowanie  i  budowa  oświetlenia  ulicznego  na  ul.  Tarczyńskiej
w miejscowości Ojrzanów

Uzasadnienie realizacji zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Zakres  zadania –   przygotowanie  dokumentacji  projektowej  i  wykonanie  oświetlenia
ulicznego w ul. Tarczyńskiej.

Cel operacyjny - poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania – 230 000 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie  4-  Projektowanie  i  budowa  oświetlenia  ulicznego  na  ul.  Głównej  i  Nowej
w miejscowości Władysławów
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Uzasadnienie realizacji zadania – poprawa bezpieczeństwa

Zakres  zadania –   przygotowanie  dokumentacji  projektowej  i  wykonanie  oświetlenia
ulicznego w ulicach Głównej i Nowej.

Cel operacyjny - poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania –50 000 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie  5-  Projektowanie  i  budowa  oświetlenia  ulicznego  na  ul.  Jaskółczej
w miejscowości Siestrzeń

Uzasadnienie realizacji zadania – poprawa bezpieczeństwa.

Zakres  zadania –   przygotowanie  dokumentacji  projektowej  i  wykonanie  oświetlenia
ulicznego w ul. Jaskółczej.

Cel operacyjny - poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania – 25 000,00 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie  6   -  Projektowanie  i  rozbudowa  infrastruktury  oświetleniowej  w  ciągu  ul.
Lipowa w miejscowości Huta Żabiowolska

Uzasadnienie realizacji zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.

Zakres  zadania –   zaprojektowanie  i  wykonanie  oświetlenia  ulicznego  w  ulicach,  gdzie
obecnie brakuje takiego oświetlenia. Wymiana istniejącego oświetlenia  na energooszczędne.
Istniejące oświetlenie - sodowe.

Cel operacyjny - poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania – 30 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie 7  - Budowa oświetlenia na ul. Granicznej w miejscowości Słubica Dobra

Uzasadnienie realizacji zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Zakres zadania – budowa oświetlenia ulicznego – słupy wraz z oprawami oświetleniowymi.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Całkowity koszt realizacji zadania – 144 500 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 8  - Budowa oświetlenia na ul. Dębowej w miejscowości Osowiec
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Uzasadnienie realizacji zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Zakres zadania – budowa oświetlenia ulicznego. 

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu

Całkowity koszt realizacji zadania – 130 000  zł.

Stopień pilności zadania – wysoki. 

Zadanie 9 – Budowa oświetlenia na ul. Grodziskiej w miejscowości Musuły

Uzasadnienie realizacji zadania - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pieszym oraz
zabezpieczenie przed licznymi kradzieżami. Poprawa widoczności dla kierowców na trudnym
odcinku drogi przez las (od Grodziskiej 23 do Grodziskiej 42). Jest to rejon w którym żyją
dzikie  zwierzęta  przekraczające  licznie  drogę  do  wodopoju  jakim  jest  rzeka  Mrowna.
W przyszłości  przy  zwiększonym  ruchu  lokalnym  związanym  z  S8  może  to  być  bardzo
niebezpieczny odcinek.

Zakres zadania – budowa oświetlenia ulicznego.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Całkowity koszt realizacji zadania – 100 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie 10   -  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości  Jastrzębnik (planowane
oświetlenie na istniejących słupach na ul. Ziołowej i Pszenicznej)

Uzasadnienie realizacji zadania - poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Zakres zadania – budowa oświetlenia ulicznego.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Całkowity koszt realizacji zadania – 40 000 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 11 - Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Owocowej w miejscowości Rumianka

Uzasadnienie realizacji zadania - poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Zakres zadania – budowa oświetlenia ulicznego.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Całkowity koszt realizacji zadania – 40 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie 12 - Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej Wody w miejscowości Ciepłe
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Uzasadnienie realizacji zadania - poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Zakres zadania – budowa oświetlenia ulicznego.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Całkowity koszt realizacji zadania – 40 000 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie  13 -  Budowa oświetlenia ulicznego na ul.  Falistej,  montaż na ul.  Dworskiej
w miejscowości Osowiec

Uzasadnienie realizacji zadania - poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Zakres zadania – budowa oświetlenia ulicznego.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Całkowity koszt realizacji zadania – 130 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie 14  - Przesunięcie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi przez wieś w miejscowości
Kaleń- Towarzystwo

Uzasadnienie realizacji zadania - poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Zakres zadania – budowa oświetlenia ulicznego.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Całkowity koszt realizacji zadania – 50 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie  15   -  Budowa  oświetlenia  ulicznego  przy  ul.  Iglastej  w  miejscowościach
Ojrzanów Tow. i Lisówek

Uzasadnienie realizacji zadania - poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Zakres zadania – budowa oświetlenia ulicznego. 

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Całkowity koszt realizacji zadania – 15 000 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 16 - Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Okrężnej w m. Skuły

Uzasadnienie realizacji zadania - poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Zakres zadania – budowa oświetlenia ulicznego. 
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Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Całkowity koszt realizacji zadania – 60 000 zł. 

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie 17 - Montaż oświetlenia ulicznego na ul. Objazdowej i Przejazdowej (Sołectwo
Władysławów)

Uzasadnienie realizacji zadania - poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Zakres zadania – budowa oświetlenia ulicznego.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Całkowity koszt realizacji zadania – 100 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie  18  -  Budowa oświetlenia  ulicznego  w Al.  Jasionowej  i  Trakcie  Królewskim
w miejscowości Petrykozy

Uzasadnienie realizacji zadania - poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Zakres zadania – budowa oświetlenia ulicznego. 

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu

Całkowity koszt realizacji zadania – 280 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie 19 - Budowa chodnika w ciągu ul. Chełmońskiego w miejscowości Żabia Wola

Uzasadnienie realizacji zadania - poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Zakres zadania – budowa chodnika  w ciągu ul. Chełmońskiego.

Cel operacyjny - poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania – 384 000 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 20- Budowa fragmentu chodnika w ciągu ul. Jesionowej w miejscowości Żabia
Wola

Uzasadnienie realizacji zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 

Zakres zadania - budowa fragmentu chodnika w ciągu ul. Jesionowej.

Cel operacyjny - poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania – 45 000 zł.
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Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 21 - Budowa chodnika w ciągu ul. Wiśniowej w miejscowości Żabia Wola

Uzasadnienie realizacji zadania  – ze względu na intensywny rozwój tej części gminy oraz
istniejące  duże  natężenie  ruchu  samochodowego,  istniejący  dotychczas  chodnik  przy
ul. Wiśniowej  (do  nr  2)  nie  spełnia  kryterium zapewnienia  bezpieczeństwa  mieszkańców
i innych użytkowników drogi. Stanowi także poważne zagrożenie dla dzieci udających się do
szkoły. Ulica Wiśniowa jest droga wąską, jej pobocze nie jest dostosowane do ruchu pieszego.
Przy  mijających  się  samochodach,  jadących  z  dużą  prędkością  stanowi  ona  najbardziej
niebezpieczny odcinek drogowy w tej części gminy. Budowa chodnika od posesji nr 2 do ul.
Rolniczej znacznie poprawi poziom bezpieczeństwa publicznego. 

Zakres zadania - budowa chodnika.

Cel operacyjny - poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania – 1 600 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie  22 -  Budowa  chodnika  w  ciągu  ul.  Szkolnej  w  miejscowościach  Józefina
i Osowiec, Huta Żabiowolska ul. Główna.

Uzasadnienie realizacji zadania – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Zakres zadania – budowa chodnika.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Całkowity koszt realizacji zadania – 1 500 000 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 23 - Chodnik w ciągu ul. Słonecznej w miejscowości Słubica Dobra 

Uzasadnienie  realizacji  zadania  –  zwiększenie  bezpieczeństwa  pieszych,  zwiększenie
bezpieczeństwa dzieci idących do szkoły, zmniejszenie ryzyka wypadków.

Zakres zadania – opracowanie dokumentacji projektowej, wycinka drzew, przebudowa jezdni
i pobocza, budowa chodnika o długości 2 km w ciągu ul. Słonecznej w miejscowości Słubica
Dobra.

Cel operacyjny - poprawa lokalnego systemu drogowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Całkowity koszt realizacji zadania – 150 000 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 24  - Chodnik od Musuł do trasy S8
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Uzasadnienie  realizacji  zadania  –  konieczność  poprawy  bezpieczeństwa  mieszkańców
a w szczególności dzieci uczęszczających do szkoły w Józefinie oraz na zajęcia do Domu
Kultury znajdującego się po drugiej stronie przyszłej S8. Uatrakcyjnienie ponad 3 sołectw
pod względem turystycznym. Ułatwienie osobom starszym oraz dzieciom poruszania się po
ruchliwej drodze. Zadbanie aby w procesie rozwoju i rozbudowy wsi stworzyć bezpieczną
przestrzeń. Droga S8 spowoduje duże natężenie ruchu lokalnego z Grodziska do Centrum
Żabiej Woli. Drogi serwisowe do S8 staną się nieprzyjazną przestrzenią dla ruchu pieszego
i rowerowego.

Zakres zadania – budowa chodnika na odcinku od Musuł do trasy S8.

Cel  operacyjny  -  poprawa  lokalnego  systemu  drogowego,  poprawa  bezpieczeństwa
użytkowników.

Całkowity koszt realizacji zadania – 1 540 000 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

RAZEM KOSZTY - PROGRAM INWESTYCYJNY: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

DROGOWEGO, PIESZYCH I ROWERZYSTÓW w zł. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 RAZEM
375 000 524 500 1 334 000 1 680 000 1 640 000 1 420 000 40 000 7 013 500

V. PROGRAM BIEŻĄCE ZADANIA REMONTOWE DRÓG

Program ten nie ma charakteru inwestycyjnego, obejmuje zadanie bieżącej poprawy stanu

dróg.  Poszczególne  przedsięwzięcia  finansowane  będą  w  kolejnych  latach  w  ramach

wydatków bieżących.

Wyodrębnienie tego programu wynika z dużej liczby zgłaszanych przez mieszkańców zadań

dotyczących bieżących potrzeb remontowych dróg gminnych.

Szczegółowy wykaz zadań przedstawiono poniżej:

1. Naprawa nawierzchni ul. Zagrodowej w miejscowości Bieniewiec.

2. Wysypanie wywrotek piachu do zagłębienia w ul. Lipowej w miejscowości Oddział. 

3. Poprawa jakości naprawiania nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania dróg ul.
Słonecznej w miejscowości Oddział.

4. Posypanie tłuczniem dróg w miejscowości Pieńki Słubickie.

5. Poprawa  przejezdności  na  ul.  Piaskowej  w  miejscowości  Piotrkowice  -  naprawa
w ramach prac gwarancyjnych ul. Nad Potokiem w miejscowości Bolesławek oraz jej
naprawa w ramach prac gwarancyjnych.
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6. Urządzenie ul. Lazurowej do działki 3/2 w miejscowości Bartoszówka.

7. Urządzenie ul. Dzikiej Róży w Sołectwie Bukówka.

8. Poprawa  jakości  drogi-  ul.  Słonecznej  od  ul.  Pałacowej  w  miejscowości
Grzegorzewice w kierunku stawów.

9. Urządzenie przedłużenia ul. Wierzbowej w miejscowości Huta Żabiowolska.

10. Urządzenie  przedłużenia  drogi  naprzeciwko  wulkanizacji  w  miejscowości  Huta
Żabiowolska.

11. Wykoszenie poboczy przydrożnych w miejscowości Słubica-Wieś. 

12. Oczyszczenie z zarośli ul. Aniówka, Żużlowa w miejscowości Żelechów.

13. Poprawa stanu nawierzchni drogi ul. Magnolii w miejscowości Kaleń.

14. Wykonanie pobocza tłuczniowego przy ul. Zagrodowej w miejscowości Bieniewiec.

15. Utwardzenie ul. Krętej w miejscowości Osowiec.

16. Modernizacja drogi gruntowej od ul. Tarczyńskiej do ul. Łabędziej w miejscowości
Grzegorzewice.

17. Modernizacja  odcinka  ul.  Słowiczej  w  miejscowości  Słubica  Wieś  biegnącego
w kierunku rzeki przy pałacu w Grzmiącej przy Alei Lip. 

18. Urządzenie odcinka ul. Myśliwskiej w miejscowości Petrykozy.

19. Projektowanie  i  budowa  oświetlenia  ulicznego  na  ul.  Wiśniowej  w  miejscowości
Żabia Wola.

20. Budowa oświetlenia w miejscowości Przeszkoda.

21. Montaż znaków drogowych na ul. Wiśniowej w miejscowości Żabia Wola.

22. Montaż  tablic  informacyjnych  z  nazwami  miejscowości,  pionowe  znaki  drogowe
w miejscowościach Słubica B i Słubica  Dobra.

23. Modernizacja  drogi  ul.  Ogrodowej  w  miejscowości  Słubica  A oraz  dokończenie
oświetlenia tej ulicy. 

24. Utwardzenie ul. Kucki w miejscowości Żelechów.

25. Modernizacja drogi ul. Akacjowej w Hucie Żabiowolskiej.

VI. PROGRAM INWESTYCYJNY: TURYSTYKA

Zadanie  1 -  Rozwój  turystyki  i  rekreacji  (szlaki  rowerowe),  turystyczne,  mała
infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, ścieżki edukacyjne
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Uzasadnienie realizacji zadania - zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Żabia Wola.
Dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców, promocji zdrowego i aktywnego trybu życia
mieszkańców, poprawy bezpieczeństwa. 

Zakres zadania – budowa i rozbudowa szlaków turystycznych ścieżek rowerowych, ścieżek
edukacyjnych, małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Cel operacyjny - poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Żabia Wola.

Całkowity koszt realizacji zadania –  415 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni

RAZEM KOSZTY – TURYSTYKA  w zł. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 RAZEM
5 000 10 000 0 200 000 0 0 200 000 415 000

VII. PROGRAM INWESTYCYJNY: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ GMINY, SPORT I REKREACJA

Zadanie 1 -  Stworzenie przestrzeni publicznej dla sołectwa Huta Żabiowolska

Uzasadnienie realizacji zadania – brak miejsca spotkań mieszkańców, miejsca mogącego 
służyć integracji społeczeństwa. 

Zakres zadania – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sołectwa Huta Żabiowolska.

Cel  operacyjny -  rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,  integracja mieszkańców
gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 100 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie 2  -  Aranżacja miejsca biwakowego z przekształceniem na świetlice wiejską na
działce komunalnej w miejscowości Grzegorzewice

Uzasadnienie  realizacji  zadania –  konieczność  uporządkowania  i  zagospodarowania
przestrzeni oraz zagospodarowania działki komunalnej na potrzeby mieszkańców okolicznych
wsi,  m.in.: Skuły,  Bartoszówka, Grzegorzewice, Lasek, Petrykozy.  Dzięki  realizacji
inwestycji  dojdzie  do  utworzenia  miejsca  spotkań  dla  okolicznych  mieszkańców,  miejsca
spotkań  i  zabaw dla  dzieci,  integracji  mieszkańców,  poprawy bezpieczeństwa,  stworzenia
miejsc pracy.

Zakres  zadania – usunięcie  zakrzaczeń,  uzbrojenie  działki  gminnej  nr 145/2, stworzenie
miejsca biwakowego. W II etapie utworzenie świetlicy wiejskiej.

Cel  operacyjny -  rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,  integracja mieszkańców
gminy 
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Całkowity koszt realizacji zadania –  100 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie 3  -  Pozyskanie terenu dla realizacji świetlicy/placu zabaw /miejsca integracji
Sołectwo Osowiec Parcela

Uzasadnienie  realizacji  zadania  –  utworzenie  miejsca  dla integracji  społeczności  lokalnej,
zacieśnienie więzi lokalnej społeczności. 

Zakres zadania – zakup nieruchomości, budowa świetlicy zakup kontenera lub budynku. 

Cel  operacyjny  - rozbudowa  infrastruktury  sportowo-rekreacyjnej,  poprawa  stanu
zdrowotności dzieci i mieszkańców gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 200 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie 4  -  Piaskowa Górka – przestrzeń publiczna dla kilku sołectw

Uzasadnienie realizacji zadania - stworzenie przestrzenie publicznej dla kilku sołectw w celu
podniesienia  inicjatyw  społecznych  mieszkańców.  Nadanie  kierunku  rozwoju  terenom
wiejskim w tym obszarze. Podniesienie wartości społecznych ludności. Wzbogacenie terenu
pod względem turystycznym.

Zakres zadania – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sołectw.

Cel operacyjny - integracja mieszkańców gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 100 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie 5 -  Utworzenie placu zabaw dla dzieci  i  miejsca rekreacji  dla mieszkańców
budynku socjalnego

Uzasadnienie realizacji zadania – koniecznośc budowy budynku w celu poprawy warunków
życia rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. 

Zakres zadania – uporządkowanie terenu wokół budynku, budowa placu zabaw dla dzieci,
utworzenie miejsca wypoczynku i integracji społeczności lokalnej poprzez ustawienie ławek i
posadzenie roślin.

Cel operacyjny - rozbudowa infrastruktury kultury, rozwój działalności kulturalnej, integracja
mieszkańców gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 50 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

85



WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŻABIA WOLA NA LATA 2016-2022

Zadanie  6 -  Konserwacja,  renowacja  oraz  modernizacja  zabytkowego  dworku
w miejscowości Żabia Wola – siedziby Domu Kultury

Uzasadnienie  realizacji  zadania  –  prace  konserwacyjne,  renowacyjne  i  modernizacyjne
zostały  zaplanowane  zgodnie  z  zaleceniami  konserwatora  zabytków.  Dzięki  realizacji
inwestycji  uzyskane  zostaną  wyższe  standardy  funkcjonalne  i  estetyczne  zabytkowego
dworku,  ponadto  zmniejszą  się  wydatki  na  ogrzewanie,  zwiększy się  bezpieczeństwo  dla
użytkowników.  Konieczne  jest  również  zlikwidowanie  zawilgoceń,  siedliska  grzybów,
uszkodzeń tynku, zlikwidowanie uciążliwych zapachów.

Zakres zadania – 

1) Usunięcie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych – dostosowanie parteru
(WC itp.) oraz zewnętrznych elementów (schody, tarasy, pochylnie itp.) budynku mające
na celu poprawienie dostępności dla osób niepełnosprawnych;

2) Wymiana parkietów drewnianych w sposób odtworzeniowy tak w zakresie materiałów
jak i układu posadzki;

3) Wyjaśnienie  i  usunięcie  przyczyn  powstawania  zawilgoceń  w strefie  przypodłogowej
pomieszczenia biblioteki w poziomie parteru budynku. Wskazane jest wykonanie badań
mikologicznych;

4) Wymiana posadzki w holu głównym na kamienna lub drewnianą – dobór materiałów
w porozumieniu z MWKZ;

5) Usunięcie  nieprzepuszczalnych  powłok  malarskich  i  tynków  ze  ścian  we  wnętrzach
obiektu i zastąpienie ich materiałami „oddychającymi”;

6) Wymiana  parapetów  wewnętrznych  na  drewniane  lub  kamienne  –  dobór  materiałów
w porozumieniu z MWKZ;

7) Wymiana  stolarki  wewnętrznej  drzwiowej  piętra.  Dopuszcza  się  zastosowanie
(pomieszczenie biurowe) drzwi przeszklonych bezpiecznych oraz usunięcie wtórnej kraty
stalowej;

8) Odtworzeniowa  wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej  (w  zakresie:
podziałów, materiałów i konstrukcji);

9) Wymiana obróbek blacharskich (blacha tytanowo – cynkowa);
10) Odtworzeniowa  wymiana  (w  zakresie  formy)  schodów  zewnętrznych,  schodów

w portyku oraz tarasu od strony ogrodu. Jako posadzkę należy stosować płyty kamienne
– dobór materiałów w porozumieniu z MWKZ;

11) Przemurowanie kominów wraz z odtworzeniem tynków na kominach;
12) Odtworzenie tynków ścian zewnętrznych, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego

zabytku kolorystyki, po usunięciu nieprzepuszczalnych powłok malarskich i tynkarskich
z tych ścian;

13) Zabezpieczenie  zabytku  przed  zniszczeniem  –  uzupełnieniu  iniekcji  krystalicznej
(usunięcie zawilgocenia murów zewnętrznych i wewnętrznych);

14) Naprawa  1  zwodu  uziemienia  –  instalacji  piorunochronowej  (rezystencja  niezgodna

z normą).
Cel operacyjny - rozbudowa infrastruktury kultury, rozwój działalności kulturalnej, integracja

mieszkańców gminy
Okres realizacji zadania - 2018-2019.
Całkowity koszt realizacji zadania – 668 727 zł.
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Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie  7  -   Zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej  w  Żabiej  Woli,  Żelechowie
Skułach i Bartoszówce 

Uzasadnienie  realizacji  zadania  –  utworzenie  miejsca  dla integracji  społeczności  lokalnej,
zacieśnienie więzi lokalnej społeczności. 

Zakres zadania – zagospodarowanie przestrzeni publicznej (Bartoszówka - rozbudowa bieżni,
Żabia  Wola  –  budowa  skateparku,  plac  targowy,  zorganizowane  place  komunikacyjne,
parkingi,  pasaż,  zagospodarowanie  przestrzeni  przy  obiektach  użyteczności  publicznej,
Żelechów – zagospodarowanie terenu wokół remizy na cele wypoczynkowe.

Cel operacyjny - rozbudowa infrastruktury kultury, rozwój działalności kulturalnej, integracja
mieszkańców gminy, 

Całkowity koszt realizacji zadania – 1100 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

RAZEM KOSZTY - PROGRAM INWESTYCYJNY: ZAGOSPODAROWANIE 
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ GMINY, SPORT I REKREACJA w zł. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 RAZEM
0 100 000 680 000 688 727 600 000 0 250 000 2 318 727

VII. PROGRAM INWESTYCYJNY: OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadanie 1 - Budowa przedszkola gminnego w Żabiej Woli (zadanie kontynuowane)

Uzasadnienie  realizacji  zadania –  w  Gminie  Żabia  Wola  brakuje  przedszkola  gminnego,
a także  dostatecznej  liczby  miejsc  w  punktach  przedszkolnych.  W  związku  z  nowymi
obowiązkami samorządów związanymi z zapewnieniem miejsc dla dzieci w przedszkolach
oraz ciągłym napływem nowych mieszkańców na tereny gminy realizowana inwestycja jest
niezbędna.

Zakres  zadania -  Przedmiotem  inwestycji  jest  budowa  4-oddziałowego  przedszkola
o powierzchni  zabudowy 1130,96 m2 i powierzchni  użytkowej 1029 m2 dla ok. 100 dzieci,
składającego  się  z  części  przedszkolnej  o  4  salach  zajęć  oraz  zaplecza  podzielonego  na
zespoły  administracyjny  z  wielofunkcyjną  salą  zajęć  oraz  kuchenno-techniczny.  Sale
połączone  są  wewnętrznym  holem  z  zespołem  kuchennym  i  administracyjnym  oraz
z wielofunkcyjną salą do zajęć ruchowych. Z wewnętrznego holu zaprojektowano wyjścia na
teren  placu  zabaw,  który będzie  również  dostępny dla  dzieci  spoza  przedszkola.  Zgodnie
z założeniami wielofunkcyjna sala zajęć ruchowych może być dostępna niezależnie od innych
funkcji przedszkola. Budynek zestawiono kompozycyjnie z czterech prostych brył o podobnej
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wielkości i kubaturze. Poszczególne części budynku przykryte są prostym czterospadowym
dachem i połączone ze sobą w jedną całość płaską przykrytą częścią komunikacyjną, z której
zaprojektowano  wejścia  i  wyjścia  z  budynku.  Celowo rozczłonowano  bryłę  budynku,  ze
względu na sąsiedztwo zabudowy jednorodzinnej, aby uzyskać efekt architektury „wesołej”
i przyjaznej  ze względu na funkcję,  a jednocześnie indywidualnej, pasującej  do otoczenia.
W projekcie  przewidziano  ogrodzenie  terenu  ogrodzeniem  z  paneli  z  siatki  stalowej  na
cokołach betonowych. 

W  budowanym  obiekcie  przewidziano  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii,
zastosowano odzysk ciepła o dużej sprawności oraz ograniczono straty ciepła. Wprowadzono
chłodzenie powietrza wentylacyjnego centralą grzewczo-chłodniczą wykorzystującą pompy
ciepła, dla których dolnym źródłem są pionowe kolektory gruntowe. Budynek zostanie także
wyposażony  w  panele  fotowoltaiczne,  sieć  komputerową,  alarmową  oraz  domofonową.
Wszystkie  te  działania  mają  na  celu  wybudowanie  nowoczesnego  budynku
energooszczędnego.

Budowany budynek będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez łagodne
pochyłości prowadzące do wejść oraz dostosowane do potrzeb tych osób WC i sanitariaty.

Cel operacyjny - poprawa warunków funkcjonowania placówek oświaty i wychowania.

Całkowity koszt realizacji zadania - 5 035,00 zł  

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 2 - Centrum Integracji Społecznej - budowa pełnowymiarowej sali sportowej 
o wymiarach 21x43 m przy Szkole Podstawowej w Ojrzanowie, ul. Szkolna 1 (zadanie 
kontynuowane)

Uzasadnienie  realizacji  zadania -  Budowa pełnowymiarowej  sali  sportowej  z  niezbędnym
zapleczem oraz siłownią, dostępnej dla uczniów oraz wszystkich mieszkańców gminy, grup
nieformalnych i stowarzyszeń, a także znajdujące się na terenie placówki plac zabaw i boisko
pozwolą na zapewnienie kompleksowej oferty wspólnego aktywnie spędzania czasu przez
dzieci, młodzież szkolną i dorosłych. Budowa sali zapewni dostępność do różnych dyscyplin
sportowych (m.in. koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, tenis, badminton, unihokej), ścianki
wspinaczkowej  o  charakterze  sportowo-rekreacyjnym  i  siłowni.  W  Gminie  Żabia  Wola
aktualnie dostępna jest jedna pełnowymiarowa sala gimnastyczna o wymiarze 29,7x17,7m
przy Gimnazjum w Józefinie. Zauważalny w ostatnich latach napływ nowych mieszkańców
na  tereny  gminy  powoduje  konieczność  tworzenia  miejsc  ogólnodostępnych  o  funkcji
sportowej.  Budowa  pełnowymiarowej,  nowoczesnej  sali  sportowej  w  Ojrzanowie
w znaczącym stopniu przyczyni  do zwiększenia integracji,  aktywności  fizycznej,  poprawy
standardu życia mieszkańców. Inwestycja ta ma też duże znaczenie dla potencjału i pozycji
gminy  w  powiecie  i  województwie  poprzez  umożliwienie  profesjonalnej  organizacji
rozgrywek  w  wielu  dyscyplinach  sportowych.  Ponadto  przyczyni  się  do  zwiększenia
atrakcyjności  osiedleńczej  gminy  oraz  wpłynie  pozytywnie  na  sprostanie  oczekiwaniom
nowych i potencjalnych mieszkańców.
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Zakres zadania - Inwestycja obejmuje m.in.: remont, przebudowę i rozbudowę istniejącego
budynku  szkoły  podstawowej  o  łącznik  i  pełnowymiarową  salę  sportową,  budowę
dodatkowego przyłącza wodociągowego, budowę parkingów wraz z utwardzeniem, budowę
zewnętrznej  kanalizacji  deszczowej,  w  tym  studni  chłonnych,  budowę  dodatkowej
zewnętrznej  instalacji  elektrycznej,  gazowej,  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  oczyszczalnią
ścieków, przeniesienie istniejącego placu zabaw w nowe miejsce, zagospodarowanie terenu
oraz  wyposażenie  obiektów.  Planowana  rozbudowa  wykonana  będzie  w  technologii
tradycyjnej  murowanej i  żelbetowej, dach płaski o konstrukcji żelbetowej nad łącznikiem,
dach dwuspadowy nad salą sportową. W sali zaprojektowano widownię na  antresoli,  pod
którą umiejscowiono szatnię i sanitariaty. W obiekcie przewidziano wykonanie kolektorów
słonecznych i nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania z odnawialnym źródłem energii
(OZE)  w postaci  powietrznych  pomp ciepła  wspomaganych gazem.  Dzięki  czemu obiekt
będzie  energooszczędny  pod  względem  zużycia  ciepła  do  ogrzewania,  ciepłej  wody
użytkowej  i  energii  elektrycznej.  Budynek  wyposażony  zostanie  w  instalacje:  alarmową,
komputerową  i  monitoringową.  Obiekt  zostanie  dostosowany  dla  potrzeb  osób
niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu oraz windy. 

Parametry techniczne całego obiektu:

1) powierzchnia użytkowa projektowanej rozbudowy: 2057,76 m2;

2) powierzchnia użytkowa istniejącego budynku: 552,45 m2;

3) powierzchnia użytkowa budynku po rozbudowie: 2610,21 m2.

Cel operacyjny - poprawa warunków funkcjonowania placówek oświaty i wychowania

Całkowity koszt realizacji zadania – 11 940 033 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie 3 - Strefa sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Józefinie

Uzasadnienie  realizacji  zadania  –  konieczność  harmonijnego  rozwoju  psychofizycznego
dzieci i młodzieży. Kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze
fizycznej,  sporcie  i  rekreacji.  Poszerzenie  oferty  infrastruktury  sportowo-rekreacyjnej
przyczyniającej się do poprawy jakości zdrowia i życia wśród dzieci i młodzieży. 

Zakres  zadania: Budowa  strefy  sportu  i  rekreacji  przy  szkole  podstawowej  w  Józefinie,
obejmująca:  przygotowanie  terenu  -  rozbiórkę  starego  drewnianego  budynku,  położenie
bezpiecznej  nawierzchni,  zamontowanie  zewnętrznych  urządzeń  sportowo-rekreacyjnych
(stół  do  tenisa  stołowego,  koszt  do  koszykówki,  mini  ścianka  wspinaczkowa,  ławeczki
parkowe); zamontowanie monitoringu.

Cel operacyjny - poprawa warunków funkcjonowania placówek oświaty i wychowania.

Całkowity koszt realizacji zadania - 470 000 zł.

Stopień pilności zadania – wysoki.

89



WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŻABIA WOLA NA LATA 2016-2022

Zadanie  4  -  Ścieżka  edukacyjna  „Zielony  Zakątek”  przy  Szkole  Podstawowej
w Józefinie

   Uzasadnienie realizacji zadania -  potrzeby rozszerzenia oferty edukacyjnej.

Zakres zadania : utworzenie ścieżki edukacyjnej. 

Cel operacyjny - poprawa warunków funkcjonowania placówek oświaty i wychowania oraz
poziomu kształcenia młodzieży.

Całkowity koszt realizacji zadania -  50 000 zł.  

Stopień pilności zadania – wysoki.

Zadanie  5 -  Utwardzenie  nawierzchni  parkingu  przy  Szkole  Podstawowej  
im. M. Kownackiej w Skułach (kontynuacja zadania) 

   Uzasadnienie realizacji zadania – poprawa infrastruktury szkolnej.

Zakres zadania: wyłożenie parkingu przyszkolnego kostką. 

Cel operacyjny -  poprawa warunków nauczania w szkołach. 

Całkowity koszt realizacji zadania - 40 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie 6  - Utworzenie siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej im. Kownackiej 
w Skułach

   Uzasadnienie realizacji zadania – uzupełnienie braków infrastruktury sportowo rekreacyjnej 
przy szkołach.

Zakres zadania : poprawa warunków nauki , poprawa stanu zdrowotności mieszkańców.

Cel operacyjny - poprawa warunków funkcjonowania placówek oświaty i wychowania.

Całkowity koszt realizacji zadania -  20 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

RAZEM KOSZTY - PROGRAM INWESTYCYJNY: OŚWIATA I WYCHOWANIE w zł. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 RAZEM
9 364 445 7 099 531 0 130 000 0 200 000 250 000 17 043 977

VIII. PROGRAM INWESTYCYJNY -  OCHRONA ZDROWIA

Zadanie 1 - Remont i przystosowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Żabiej Woli – 
rozszerzenie na potrzeby Ośrodka rehabilitacji
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Uzasadnienie  realizacji  zadania –  konieczność  rozszerzenia  zakresu  usług  publicznych,
możliwość  zwiększenia  liczby  pacjentów  i  poprawy  jakości  świadczonych  usług
zdrowotnych. 

Zakres  zadania –  przystosowanie  pomieszczeń na  I  piętrze,  ich  remont,  dostosowanie  do
potrzeb gabinetów rehabilitacyjnych.

Cel operacyjny - rozbudowa infrastruktury zdrowotnej, integracja mieszkańców gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania – 800 000 zł.

Stopień pilności zadania – średni

RAZEM KOSZTY - PROGRAM INWESTYCYJNY: OCHRONA ZDROWIA w zł. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 RAZEM
0 0 0 0 400 000 400 000 0 800 000

IX. PROGRAM INWESTYCYJNY -  CYFRYZACJA

Zadanie 1- Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości 
informatycznej na rzecz mieszkańców Gminy Żabia Wola

Uzasadnienie  realizacji  zadania  –  inwestycja  odpowiada  na  problem  związany
z niewystarczającym poziomem jakości usług publicznych świadczonych przy wykorzystaniu
e-usług przez Urząd Gminy w Żabiej Woli.  

Zakres zadania – do planowanych działań zalicza się wdrożenie e-usług oraz zapewnienie
technicznych  możliwości  ich  świadczenia  –  stworzenie  powszechnie  dostępnego  systemu
Podatki. Usługa informatyczna świadczona będzie na 4 poziomie dojrzałości informatycznej
umożliwiająca  zawarcie  transakcji  z  elementami  personalizacji  i  podwójnej  interakcji.  
E-usługa bazująca na elektronicznych formularzach działających w powiązaniu z istniejącym
systemem  podatkowym  Na  potrzebę  realizacji  e-usługi  zostanie  zakupiony  Uniwersalny
Program  Księgujący,  umożliwiający  automatyczne  wczytywanie  wyciągów  bankowych.
Aplikacja  e-Podatki  zawierać  będzie  informacje  o  podatkach  lokalnych,  informacje
o dzierżawach  i  użytkowaniu  wieczystym,  informacje  o  opłatach  lokalnych,  informacje
o podatku od środków transportowych, opłatach za wodę i ścieki, w tym dane wymiarowe,
wymiar podatku z podziałem na raty, aktualne informacje dotyczące rozliczenia księgowego.
Wdrożone  e-usługi  zostaną  w  jak  najszerszym  zakresie  dostosowane  do  potrzeb  osób
niepełnosprawnych.

Cel operacyjny  - poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców – cyfryzacja.

Całkowity koszt realizacji zadania –  300 000 zł. 

Stopień pilności zadania – średni.

RAZEM KOSZTY - PROGRAM INWESTYCYJNY: CYFRYZACJA  w zł. 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 RAZEM
0 0 150 000 150 000 0 0 0 300 000

X. PROGRAM INWESTYCYJNY – GOSPODARKA KOMUNALNA I 
MIESZKANIOWA

RAZEM KOSZTY - PROGRAM INWESTYCYJNY: GOSPODARKA KOMUNALNA I 
MIESZKANIOWA w zł.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 RAZEM
0 0 0 0 200 000 0 0 200 000

XI. PROGRAM INWESTYCYJNY – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zadanie 1 - Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Skuły

Uzasadnienie realizacji zadania  – zakup niezbędny dla poprawy bezpieczeństwa na terenie
gminy. Zakup niezbędny dla podejmowania skuteczności działań ratowniczych. 

Zakres zadania – zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Skuły.

Cel operacyjny  - wzrost atrakcyjności gminy,  promocja regionu i wsparcie turystyki.

Całkowity koszt realizacji zadania – 700 000,00 zł.

Stopień pilności zadania –  wysoki.

Zadanie 2 - Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Żelechów

Uzasadnienie realizacji  zadania - zakup niezbędny dla poprawy bezpieczeństwa na terenie
gminy. Zakup niezbędny dla podejmowania skuteczności działań ratowniczych. 

Zakres zadania - zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Żelechów

Cel operacyjny - wzrost atrakcyjności gminy,  promocja regionu i wsparcie turystyki

Całkowity koszt realizacji zadania – 700 000,00 zł

Stopień pilności zadania –  wysoki

RAZEM KOSZTY - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  w zł. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 RAZEM
0 1 400 000 0 0 0 0 0 1 400 000

XII. PROGRAM INWESTYCYJNY -  GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
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Zadanie 1 – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Uzasadnienie realizacji zadania –  W wyniku realizacji inwestycji w 4 gminnych obiektach
użyteczności  publicznej  nastąpi:  zmniejszenie  zapotrzebowania  na  energię  dostarczaną  na
potrzeby  ogrzewania  i podgrzewania  wody  użytkowej  oraz  ogrzewania  do  budynków
użyteczności  publicznej  Gminy  Żabia  Wola;  zmniejszenie  strat  energii  pierwotnej
w lokalnych  sieciach  ciepłowniczych  oraz  zasilających  je  lokalnych  źródłach  ciepła;
całkowita  lub  częściowa  zamiana  źródeł  energii  na  źródła  odnawialne,  w  tym  urządzeń
fotowoltaicznych służących pozyskaniu energii słonecznej.

Zakres  zadania  –  termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  –  budynku  OSP
w Żelechowie, budynku publicznej administracji samorządowej przy ul. Głównej 5 w Żabiej
Woli, budynku świetlicy środowiskowej w Słubicy Dobrej przy ul. Słonecznej 36, budynku
użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 24 w Żabiej Woli.

Całkowity koszt realizacji zadania – 1 776 804 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

Zadanie 1 – Termomodernizacja budynków Domu Nauczyciela w Józefinie, Skułach i 
Ojrzanowie

Uzasadnienie  realizacji  zadania –  poprawa  efektywności  energetycznej,  redukcja  emisji
gazów cieplarnianych, zwiększenie zużycia energii z odnawialnych. 

Zakres zadania – termomodernizacja budynków.

Całkowity koszt realizacji zadania – 2 000 0000 zł.

Stopień pilności zadania – średni.

RAZEM KOSZTY - PROGRAM INWESTYCYJNY: GOSPODARKA 
NISKOEMISYJNA  w zł. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 RAZEM
0 0 1 776 804 1 000 000 0 1 000 000 0 3 776 804

XIII. PROGRAM INWESTYCYJNY: INNE ZADANIA INWESTYCYJNE

Wykaz zadań zgłoszonych do WPI – nie stanowiących zadań gminy:

Zadanie 1  - Budowa, modernizacja, remont mieszkań komunalnych.

Zadanie  2 -  Współdziałanie  z  innymi organami  w zakresie  ładu przestrzennego i ochrony
środowiska na terenie Gminy Żabia Wola (czyszczenie cieków wodnych, rzek, zbiorników
retencyjnych, przeciwpożarowych - Kaleń).

Zadanie 3  - Budowa gazociągu w miejscowościach Skuły, Bartoszówka, Grzegorzewice.

Zadanie 4 - Rozbudowa sieci gazowej w miejscowości Bieniewiec.
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Zadanie 5  - Budowa sieci gazowej przy ul. Nad Potokiem w miejscowości Bolesławek.

Zadanie 6 - Budowa sieci gazowej w miejscowości Jastrzębnik.

Zadanie  7  -  Udostępnienie  dla  mieszkańców  drogi  powiatowej  relacji  Bukówka-Skuły
(Bartoszówka).

Zadanie 8 - Wymiana slupów z drewnianych na betonowe. 

Zadanie 9 - Modernizacja energetycznej linii niskiego napięcia w miejscowości Jastrzębnik.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH 

DO REALIZACJI W GMINIE ŻABIA WOLA

W LATACH 2016-2022
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ZADANIA (PROJEKTY) INWESTYCYJNE ZGŁOSZONE DO WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY ŻABIA WOLA NA LATA 2016-2022
w złotych - poziom cen 2016 roku

Lp
Nazwa zadania (projektu)

inwestycyjnego

Proponowa
ny okres
realizacji

zadania       

PLANOWANE KOSZTY REALIZACJI ZADANIA (PROJEKTU) INWESTYCYJNEGO W ROKU: Planowane łączne koszty
realizacji zadania w latach

2016-2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM INWESTYCYJNY: SIEĆ WODOCIĄGOWA

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016-2022

1.
Projektowanie sieci wodociągowej 
na terenie Gminy Żabia Wola

2016 130 000       130 000

2.

Rozbudowa sieci wodociągowej na 
terenie Gminy Żabia  w 
miejscowościach Osowiec, 
Przeszkoda, Musuły, Siestrzeń, 
Zalesie, Żabia Wola, Żelechów, 
Grzegorzewice, Huta Żabiowolska, 
Ojrzanów, Ojrzanów Towarzystwo, 
Wycinki Osowskie, Kaleń, Kaleń 
Towarzystwo, Piotrkowice, 
Redlanka, Władysławów, 
Bieniewiec, Zaręby, Pieńki 
Zarębskie, Jastrzębnik, Słubica A, 
Słubica B, Skuły, Bartoszówka

2017-
2018

 1 458 506 1 092 695     2 551 201

3.

Projektowanie i rozbudowa sieci 
wodociągowej na terenie Gminy 
Żabia Wola - nowozasiedlane 
obszary

2018-
2022

  50 000 50 000 100 000 500 000 400 000 1 100 000

 Razem  130 000 1 458 506 1 142 695 50 000 100 000 500 000 400 000 3 781 201
PROGRAM INWESTYCYJNY: OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW ORAZ SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ
1. Projektowanie i rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej na terenie Gminy 
Żabia  Wola w miejscowościach 
Osowiec, Musuły, Siestrzeń, 

2016-2022 140 910 120 000 6 102 500 3 950 000 4 451 590 3 000 000 5 000 000 22 765 000
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Żabia Wola, Żelechów, Huta 
Żabiowolska, Ojrzanów, 
Ojrzanów Towarzystwo, 
Bieniewiec, Skuły, Bartoszówka* 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016-2022
Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Żabiej Woli

2020-2022     150 000 1 500 000 1 000 000 2 650 000

2.

Projektowanie sieci 
kanalizacyjnej na terenie Gminy 
Żabia Wola - nowozasiedlane 
obszary

2020-2022     150 000  150 000 300 000

3.
Budowa oczyszczalni ścieków 
Bieniewiec, Skuły*

2020-2021     4 000 000 2 000 000  6 000 000

4.
Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków

2018-2021   50 000 50 000 50 000 50 000  200 000

 Razem:  20 910 0 6 152 500 4 000 000 8 801 590 6 550 000 6 150 000 31 915 000
PROGRAM INWESTYCYJNY: DROGI GMINNE 

1.

Projektowanie dróg utwardzonych 
na terenie gminy w 
miejscowościach Bolesławek- 
Słubica Wieś, Jastrzębnik, Wycinki 
Osowskie, Bieniewiec, Żabia Wola, 
Lisówek Zaręby, Osowiec, 
Żelechów, Słubica A, Słubica B, 
Słubica D, Musuły, Zalesie, 
Grzegorzewice, Władysławów, 
Petrykozy

2016-
2022

2 134 000 392 239 3 364 950 5 682 067 8 384 260 1 140 000 4 000 000 25 097 516

2.
Przebudowa drogi 150613W 
Piotrkowice - Petrykozy

2017  2 200 000      2 200 000

3.

Przebudowa drogi gminnej nr 
150619W ul. Dębowej w 
miejscowości Osowiec, Gmina 
Żabia Wola

2017  

2 217 641

     2 217 641
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6.

Przebudowa drogi gminnej ul. 
Zdrojowej w miejscowościach 
Zalesie, Wycinki Osowskie, Musuły, 
Gmina Żabia Wola

2018   

1 183 309

    1 183 309

5.

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. 
Ślaskiego i ul. Krańcowej w 
miejscowości Żabia Wola, Gmina 
Żabia Wola

2017  

1 233 682

     1 233 682

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016-2022

6.
Projektowanie i budowa 
infrastruktury dla terenów pod 
działalność gospodarczą

2017-
2021  150 000  1 000 000 1 000 000 2 000 000  4 150 000

 Razem:  2 134 000 6 193 562 4 548 259 6 682 067 9 384 260 3 140 000 4 000 000 36 082 148
PROGRAM INWESTYCYJNY: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO, PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

1.

Projektowanie i budowa oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy Żabia 
Wola w miejscowościach: Zaręby, 
Żelechów, Ojrzanów, Słubica A, 
Słubica B, Słubica Wieś, 
Władysławów, Siestrzeń, Żabia 
Wola, Huta Żabiowolska, Słubica 
Dobra, Osowiec, Musuły, 
Jastrzębnik, Nowa Bukówka, 
Ciepłe, Kaleń, Kaleń Towarzystwo, 
Ojrzanów Towarzystwo, Lisówek, 
Skuły, Petrykozy, Bolesławek, 
Grzegorzewice, Wycinki Osowskie, 
Bartoszówka

2016-
2022

375 000 499 500 30 000 130 000 100 000 620 000 40 000 1 794 500

2. Projektowanie i budowa chodników 
na terenie gminy Żabia Wola w 
miejscowościach: Żabia Wola, 
Józefina - Osowiec, Musuły, 
Zalesie, Ojrzanów, Skuły, Słubica 
Dobra, Bieniewiec, Huta 

 2016-
2022

0 25 000 1 304 000 1 550 000 1 540 000 800 000 0 5 219 000
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Żabiowolska

  Razem: 375 000 524 500 1 334 000 1 680 000 1 640 000 1 420 000 40 000 7 013 500
PROGRAM BIEŻĄCE ZADANIA REMONTOWE DRÓG

1.
Naprawa nawierzchni ul. 
Zagrodowej w m. Bieniewiec 

2016-
2022

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 70 000

2.
Wysypanie 2 wywrotek żwiru w 
zagłębienia w ul. Lipowej w m. 
Oddział 

2016-
2022

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 35 000

3.

Poprawa jakości i naprawa 
nawierzchni w ramach bieżącego 
utrzymania dróg ul. Słonecznej w m.
Oddział 

2016-
2022

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 70 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016-2022

4.
Posypanie tłuczniem dróg w m. 
Pieńki Słubickie 

2016-
2022

7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 49 000

5.

Poprawa przejezdności na ul. 
Piaskowej w m. Piotrkowice- 
naprawa w ramach prac 
gwarancyjnych ul. Nad Potokiem w 
Bolesławku.

2016-
2022

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 21 000

6.
Urządzenie ul. Lazurowej do działki 
3/2 w m. Bartoszówka;

2016-
2022

15 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 24 000

7.
Urządzenie ul. Dzikiej Róży 
w Sołectwie Bukówka 

2016-
2022

10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 40 000

8.

Poprawa jakości drogi- ul. 
Słonecznej od ul. Pałacowej 
w Grzegorzewicach w kierunku 
stawów

2016-
2022

3 000 500 500 500 500 500 500 6 000

9.
Urządzenie przedłużenia ul. 
Wierzbowej w m. Huta Żabiowolska

2016 15 000       15 000

10
Urządzenie przedłużenia drogi 
naprzeciwko wulkanizacji w m. Huta
Żabiowolska

2019    70 000    70 000
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11
Wykoszenie poboczy przydrożnych 
w m. Słubica-Wieś 

2016-
2022

1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 8 400

12
Oczyszczenie z zarośli ul. Aniówka, 
Żużlowa w m. Żelechów

2016-
2022

600 600 600 600 600 600 600 4 200

13
Poprawa stanu nawierzchni drogi ul.
Magnolii w m. Wycinki Osowskie

2016-
2022

12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 30 000

14
Wykonanie pobocza tłuczniowego 
przy ul. Zagrodowej w m. 
Bieniewiec

2016 40 000       40 000

15
Utwardzenie ul. Krętej w m. 
Osowiec

2016-
2022

5 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 23 000

16
Modernizacja drogi gruntowej od ul. 
Tarczyńskiej do ul. Łabędziej 
w Grzegorzewicach

2016-
2018

20 000 20 000 20 000     60 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016-2022

17

Modernizacja odcinka ul. Słowiczej 
w Słubicy Wieś biegnącego w 
kierunku rzeki przy pałacu w 
Grzmiącej przy Alei Lip  Uwaga: 
drogę przedziela rzeka (brak mostu)

        0

18
Urządzenie odcinka ul. Myśliwskiej 
w Petrykozach

 2017  10 000      10 000

19
Projektowanie i budowa oświetlenia 
ulicznego na ul. Wiśniowej w Żabiej 
Woli

 2016 15 000       15 000

20

Budowa oświetlenia miejscowości 
Przeszkoda 
Uwaga: realizacja zadania po 
przebudowie trasy S8

        0

21
Montaż znaków drogowych Żabia 
Wola ul. Wiśniowa

2016 400,00       0

22 Tablice informacyjne z nazwami 
miejscowości, pionowe znaki 
drogowe w miejscowości Słubica B i

2016 1 400       1 400
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Słubica  Dobra

23
Modernizacja drogi ul. Ogrodowej w
Słubicy A oraz dokończenie 
oświetlenia tej ul. 

2017  30 000      30 000

24
Utwardzenie ul. Kucki 

2016-
2022

1 500 1 500 60 000 3 000 3 000 3 000 3 000 75 000

 Razem:  189 700 126 300 144 800 137 800 67 800 67 800 67 800 802 000
PROGRAM INWESTYCYJNY:  TURYSTYKA

1.

Rozwój  turystyki  i  rekreacji  (szlaki
rowerowe),  turystyczne,  mała
infrastruktura  turystyczno-
rekreacyjna, ścieżki edukacyjne

2016-
2022

5 000 10 000  200 000   200 000 415 000

RAZEM PROGRAM 5 000 10 000 0 200 000 0 0 200 000 415 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016-2022
PROGRAM INWESTYCYJNY: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, UPOWSZECHNIANIE KULTURY, SPORT I REKREACJA

1
Stworzenie przestrzeni publicznej 
dla sołectwa Huta Żabiowolska

2018-
2019

  50 000 50 000    100 000

2

Aranżacja  miejsca  biwakowego
z przekształceniem  na  świetlice
wiejską  na  działce  komunalnej  w
Grzegorzewicach 

2018-
2019

  50 000 50 000    100 000

3

Pozyskanie  terenu  dla  realizacji
świetlicy/placu  zabaw  /miejsca
integracji  Sołectwo  Osowiec
Parcela

2022       200 000 200 000

4
Piaskowa Górka – przestrzeń 
publiczna dla kilku sołectw

2018-
2019

  50 000 50 000    100 000

5 Biblioteczki uliczne 2020     6000,00   0
6 Utworzenie placu zabaw dla dzieci i 

miejsca rekreacji dla mieszkańców 
2022       50 000 50 000
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budynku socjalnego

7

Konserwacja, renowacja 
i modernizacja zabytkowego dworku
w Żabiej Woli będącego siedziba 
Domu Kultury

2018-
2019

  330 000 338 727    668 727

8
Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w Żabiej Woli, 
Żelechowie i Skułach, Bartoszówce

2017-
2020

 100 000 200 000 200 000 600 000   1 100 000

Razem:  0 100 000 680 000 688 727 600 000 0 250 000 2 318 727
PROGRAM INWESTYCYJNY: OŚWIATA I WYCHOWANIE

1
Strefa sportu i rekreacji przy Szkole
Podstawowej w Józefinie

2019-
2022

   70 000  200 000 200 000 470 000

2
Ścieżka  edukacyjna  „Zielony
Zakątek” przy Szkole Podstawowej
w Józefinie

2022       50 000 50 000

3
Szkoła Podstawowa im. Kownackiej
- Parking przyszkolny  - kontynuacja
zadania – wyłożenie kostki

2019    40 000    40 000

4
Szkoła Podstawowa im. Kownackiej
- Siłownia plenerowa

2019    20 000    20 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016-2022

5
Budowa przedszkola gminnego 
w Żabiej Woli (zadanie 
kontynuowane)

2016-
2017

2 500 000 2 535 000      5 035 000

6

Centrum Integracji Społecznej - 
budowa pełnowymiarowej sali 
sportowej o wymiarach 21x43 m 
przy Szkole Podstawowej 
w Ojrzanowie, ul. Szkolna 1 
(zadanie kontynuowane)

2016-
2017 7 052 536 4 887 497      

11 940 033

  Razem:  9 552 536 7 422 497 0 130 000 0 200 000 250 000 17 555 033
PROGRAM INWESTYCYJNY: OCHRONA ZDROWIA
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1.

Remont i przystosowanie 
pomieszczeń Ośrodka Zdrowia 
w Żabiej Woli – rozszerzenie na 
potrzeby Ośrodka Rehabilitacji

2020-
2021

    400 000 400 000  800 000

 Razem:      400 000 400 000  800 000
PROGRAM INWESTYCYJNY: CYFRYZACJA

1.

Rozbudowa i modernizacja 
Internetu – Gmina Żabia Wola - sieć
przewodowa i bezprzewodowa, 
publiczne strefy dostępu do 
Internetu

2018-
2019

  150 000 150 000    300 000

Razem: 0 0 150 000 150 000 0 0 0 300 000
PROGRAM INWESTYCYJNY: GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

1
Budowa , modernizacja , remonty 
mieszkań socjalnych

2020     200 000   200 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016-2022
Razem: 0 0 150 000 150 000 0 0 0 300 000

PROGRAM INWESTYCYJNY: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1.
Zakup samochodu 
specjalistycznego dla OSP Skuły

2017  700 000      700 000

2.
Zakup samochodu 
specjalistycznego dla OSP Skuły

2017  700 000      700 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016-2022
Razem: 0 1 400 000 0 0 0 0 0 1 400 000

PROGRAM INWESTYCYJNY: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

1.

Termomodernizacja budynku 
świetlicy środowiskowej w Słubicy
Dobrej 2018   634 138     634 138

2.
Termomodernizacja budynku 
administracji samorządowej przy 
ul. Głównej 5 w Żabiej Woli 2018

  195 160     
195 160

3
Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej przy ul. 
Warszawskiej 24 w Żabiej Woli 2018

  620 616     
620 616
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4
Termomodernizacja budynku 
OSP w Żelechowie 2018

326890
326890

5
Termomodernizacja Domów 
Nauczyciela Józefina, Skuły, 
Ojrzanów 2019-2021

  1 000 000  1 000 000   
2 000 000

Razem: 0 0 1 776 804 1 000 000 0 1 000 000 0 3 776 804

PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI
WSZYSTKICH PROGRAMÓW 
INWESTYCYJNYCH OGÓŁEM:

12 337 446 17 229 065 16 084 258 14 880 794 21 125 850 13 210 000 11 290 000 106 157 414

 Kolorem zielonym zaznaczono zadania, których realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem dotacji unijnych lub krajowych.

Pozostałe zadania zgłoszone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Żabia Wola

1

Budowa i rozbudowa gazociągu 
we wsiach Skuły, Bartoszówka, 
Grzegorzewice, Bieniewiec, 
Bolesławek, Jastrzębnik 

        0

2
Stosowne oznakowanie 
skrzyżowania dróg wojewódzkiej
i powiatowej (Piotrkowice);

        0

3
Modernizacja energetycznej linii 
średniego napięcia 
(Jastrzębnik);

        0

4
Wymiana slupów z drewnianych 
na betonowe 

        0

5 Chodnik ciąg pieszy od Żabiej 
Woli do Huty Żabiowolskiej – od 
skrzyżowania ulic Głównej i 

        0 
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Osiedlowej W Żabiej Woli do ul. 
Głównej w Hucie Żabiowolskiej

6
Odtworzenie rowów 
melioracyjnych w m. Bieniewiec

        0

7
Budowa Posterunku Policji 
w Żabiej Woli - udział gminy 
w kosztach budowy

        0

8
Modernizacja drogi – ul Skulska 
Wieś Bukówka - zadanie 
powiatowe

        0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Olczak
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