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Gospodarka komunalna 2010
Dużym wyzwaniem w 2010 r. było przeprowadzenie remontu budynku ratusza. Bardzo zły stan techniczny dachu, przestarzała instalacja
elektryczna i czekające nas zmiany w pracy administracji samorządowej, związane z wprowadzeniem powszechnego podpisu elektronicznego
i funkcjonowaniem e−urzędu spowodowały, że decyzja o remoncie zapadła, pomimo wielu wątpliwości, czy uda się go przeprowadzić w
planowanym zakresie bez drastycznego pogorszenia jakości obsługi mieszkańców. Dzisiaj wiemy, że dzięki Państwa wyrozumiałości i cierpli−
wości oraz zaangażowaniu pracowników Urzędu Miejskiego, udało się przebrnąć przez ten uciążliwy, ale konieczny remont bez większej
dezorganizacji pracy poszczególnych referatów. Koszt modernizacji i renowacji ratusza − – 402.608,00 zł, środki zewnętrzne – 301.956,00 zł.
I. Realizacja funduszu sołeckiego, w zakresie gospodarki komunalnej przedstawia się
następująco:
1. Wierzchosławice: budowa zadaszenia sceny na
boisku sportowym w
Wierzchosławicach, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej oraz remont szatni na boisku sportowym w
Wierzchosławicach. Koszt
– 18.600 zł.
2. Sady Górne: zakup
sprzętu potrzebnego do
utrzymania boiska sportowo-rekreacyjnego i terenu
wokół boiska-zakup stołów i ławek drewnianych.
Wykonanie niezbędnych
prac zabezpieczających
boisko przed dewastacjązainstalowanie siatki
przed szatnią, wylanie
ławy betonowej, zamontowanie szlabanów przy
wjeździe na boisko. Koszt12.612 zł.
3. Radzimowice: renowacja studni publicznej w
centrum wsi. Koszt6.868,93 zł.
4. Kaczorów: budowa
budynku świetlicy wiejskiej
w miejscowości Kaczorów
- dokumentacja techniczna.
Koszt-19.200 zł.
5. Mysłów: przygotowanie placu zabaw w Mysłowie. Koszt-15.636,95 zł.
II. Inne zadania realizowane w gminie, to między innymi:
1. Remont szaletów
miejskich przy ul. Bolka i w

Rynku w Bolkowie9.080,00 zł.
2. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Świny – 47.921,28 zł.
3. Odnowienie przejścia
podziemnego do Biedronki
– 4.648,00 zł.
4. Remont dwóch
przepustów w Lipie –
5.967,20 zł.
5. Remont chodników
ul. Piastowska 2-2a, ul. Niepodległości 17abc, ul. Wysokogórska 8 – 24.072,00 zł.
6. Przebudowa schodów w Rynku - 51.966,90 zł.
7. Plac zabaw „Krysia” –
remont
chodnika
21.086,92 zł.
8. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w
miejscowości Mysłów –
225.700,00 (środki zewnętrzne 170.380,00 zł).
9. Rozbudowa remizy
OSP w Sadach Dolnych –
67.857,00 zł.
10. Rozbudowa remizy
OSP w Wolbromku –
23.250 zł.
11. Zakup i montaż hydrantu ppoż. między blokami przy ul. Sienkiewicza
65-72 w Bolkowie –
13.998,23 zł.
12. Opracowanie dokumentacji technicznej „Sieć
wodociągowa i kanalizacja
sanitarna dla miejscowości
Wierzchosławice” - kwota:
118.340,00 zł.
13. Opracowanie dokumentacji technicznej „Sieć
wodociągowa i kanalizacja
sanitarna dla miejscowości
Stare Rochowice” – kwota:

157. 990,00 zł. Zadanie w
trakcie realizacji.
Zadania nr 12 i 13 są niezbędnym elementem planowanych wniosków, które
zostaną złożone o dofinansowanie tych inwestycji ze
środków Unii Europejskiej.
Będą to kolejne etapy realizacji planu skanalizowania
i zwodociągowania aglomeracji bolkowskiej.
14. Przebudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kraszewskiego w
Bolkowie – 306 991,05 zł
(dofinansowanie zewnętrzne - 62. 600,00 zł). Zadanie
jest już ukończone.
15. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Waryńskiego i ul. Jeleniogórskiej w Bolkowie
oraz dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bolka w Bolkowie – 7.320 zł. Pierwszy
etap realizacji zadania przewidziano jeszcze w 2010 r.
(budowa 194 m sieci kanalizacji sanitarnej – planowana
wartość zadania: 20. 158 zł).
16. Budowa mieszkań
socjalnych na ulicy Wolbromskiej w Bolkowie. Planowane ukończenie tej inwestycji nastąpi w roku
przyszłym. Pod klucz zostanie oddanych do gminnego zasobu komunalnego
20 nowych lokali, które
przyczynią się do rozładowania kolejki oczekujących
na swoje mieszkanie. Koszt
zadania – 1.745.847,00 zł.
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