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Oświata i wychowanie 2009 r.
W roku 2009 kontynuowano niezbędne zadania remontowe w szkołach
wiejskich. W Bolkowie przeznaczono środki na prace związane z rewitalizacją
zewnętrznego boiska przy szkole podstawowej. Wykaz przedsięwzięć przed−
stawia się następująco:
1. Remont dachu i drenaż
budynku w Szkole Podstawowej w Sadach Górnych – wydatki: 175.796,75 zł, w tym
81.984,00 zł środki zewnętrzne. Było to największe zadanie
remontowe w oświacie w ubiegłym roku. Dotychczasowe
cząstkowe remonty dachu w
tym obiekcie nie przynosiły
poprawy, a podchodząca do
piwnic woda powodowała
niszczenie ścian i elewacji. Dofinansowanie pochodziło z rezerwy MEN.
2. Remont schodów wejściowych oraz chodnika i ogro-

dzenia w Szkole Podstawowej
w Kaczorowie – wydatki:
łącznie 36.340,27 zł.
3. Remont gabinetu lekarskiego i pokoju nauczycielskiego oraz wymiana rozdzielni
elektrycznej w Szkole Podstawowej w Lipie – 29.928,73 zł,
4. Remont sanitariatów w
świetlicy Gimnazjum w Bolkowie – 7.765,54 zł.
5. Prace remontowe gabinetu lekarskiego w Szkole Podstawowej w Sadach Górnych –
3.000,00 zł.
6. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewa-

cji i odwodnienia w Szkole
Podstawowej w Kaczorowie 16.470,00 zł .
7. Ułożenie nowej podłogi
z paneli oraz montaż drzwi,
wykonanie pokrycia dachu na
budynku pralni, remont podłogi w gabinecie intendenta w
Przedszkolu Samorządowym
Nr 2 w Bolkowie - razem
3.560,00 zł .
8. Szkoła Podstawowa w
Bolkowie – odwodnienie bieżni, montaż piłkochwytu, demontaż starych i montaż nowych trybun, niwelacja terenu
i ułożenie kostki brukowej - na

Nowy dach na Szkole Podstawowej w Sadach Górnych

Remont boiska sportowego w SP Bolków
boisku szkolnym. Remont
gabinetu pielęgniarek i siłowni w budynku szkoły. Razem
: 39.251,16 zł.
Łączny koszt remontów
w 2009 r. – 312.112,45 zł, w
tym środki zewnętrzne
81.984,00 zł.
Ponadto dla Szkoły Podstawowej w Bolkowie oraz
Szkoły Podstawowej w Sadach
Górnych pozyskano środki z
MEN na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu
Radosna Szkoła w wysokości
15 511,00 zł.
Gmina uczestniczyła również, ze Starostwem Powiatowym w Jaworze, we wspólnym projekcie pn. „Realizacja
Programu Ochrony Środowi-

ska Powiatu Jaworskiego w zakresie edukacji ekologicznej
dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Jaworskiego”. Biblioteki
szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkola z terenu gminy zostały doposażone
w książki i pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 18.241,60zł
(wkład gminy - 3.709,00zł).
Na podstawie przepisów
normujących zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego ucznia, Burmistrz
Bolkowa wydał decyzje administracyjne oraz wypłacał
środki pieniężne z dotacji państwa w wysokości 131.959,00zł
(w latach 2008-2009).
Zgodnie z Uchwałą Nr
VIII/51/07 Rady Miejskiej w

Bolkowie z dnia 1 czerwca
2007r. w sprawie określenia
zasad przyznawania uczniom
stypendiów Burmistrza Bolkowa w roku 2009 Burmistrz
Bolkowa przyznał stypendia
naukowe za wybitne wyniki w
nauce (3 uczniom) oraz stypendia za osiągnięcia sportowe (20 uczniom).
Gmina uczestniczy w
programie „Uczeń na wsi –
pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. W roku szkolnym 2008/2009 rodziny
uczniów niepełnosprawnych
otrzymały dofinansowanie w
kwocie 9.502,57zł.

POMOC SPOŁECZNA 2007−2010

Żywność dla potrzebujących:
2009- 2010 - 92 tony produktów żywnościowych, które pozyskano z Banku
Żywności w Jaworze i przekazano mieszkańcom miasta i gminy, przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Niezapominajka".
Zmniejszanie skutków bezrobocia było prowadzone poprzez angażowanie osób pozostających trwale bez stałego zatrudnienia do prac społeczno-użytecznych i robót publicznych. W latach 2007-2010 przedstawiało się to
następująco: 93 osoby, 85 osób, 60 osób i 83 osoby.

Środki z Unii Europejskiej na Pomoc Społeczną w Bolkowie:
- Klub Integracji Społecznej, na który pozyskano w 2010 r. środki Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 749.000,00 zł,
- Projekt realizowany w latach 2008-2009 pod nazwą "Nowe kwalifikacje
zawodowe szansą na lepszą pracę", obejmował 48 osób, które brały udział w
działaniach wspierających dążenie do aktywnego poszukiwania pracy.

