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Inwestycje drogowe w 2010r. (zakończone):
1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starych Rochowicach.
Wykonawca: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej W Bolkowie.
Wartość zadania: 160.451,25 zł, dofinansowanie zewnętrzne: 122.400,00 zł.
2. Przebudowa nawierzchni chodników przy ul. Niepodległości i przy ul. Kolejowej w Bolkowie.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Rolne
Sady Dolne Sp. z o.o.,
Wartość zadania: 52.408.57 zł.
3. Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Świnach.
Wykonawca: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie. Wartość zadania:
139.330,92 zł, dofinansowanie zewnętrzne: 113.342,60 zł.
4. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w Wierzchosławicach.
Wykonawca: Gminno-Miejski Zakład budżetowy Gospodarki Komunalnej iMieszkaniowej W Bolkowie. Wartość
zadania: 112.088,13 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Rolne
Sady Dolne Sp. z o.o.
Wartość zadania: 504.418,00 zł. Dofinansowanie zewnętrzne : 239.615,19 zł. Ta inwestycja była konieczna ze względu na
katastrofalny stan bloczków betonowych, którymi ta ulica była
wyłożona.

Inwestycje drogowe w 2010r.(rozpoczęte):
1. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Kraszewskiego w Bolkowie wraz z
łącznikami do ul. Świerczewskiego i do Rynku.

4. Cząstkowe naprawy dróg gminnych w: Sadach Górnych
i Dolnych, Radzimowicach, Płoninie, Kaczorowie, Nowych Rochowicach, Wierzchosławicach, Bolkowie, Grudnie, Lipie, Wolbromku. Wartość: 38.346,84 zł.

2. Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów
rolnych o nawierzchni szczelnej - asfaltowej zlokalizowanej
w Mysłowie.
Wartość zadania: 484.395,38 zł, dofinansowanie
zewnętrzne: 158.385,60 zł.

Droga w Starych Rochowicach

Remonty w 2010 r.:
1. Remont mostu w Sadach Górnych. Wartość zadania:
17.070,90 zł.
2. Remont nawierzchni części ulic: Młynarskiej i Jaworskiej.
Wykonawca: GMZBGKiM w Bolkowie. Wartość zadania: 94.842.93 zł.
3. Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w Wolbromku.
Wykonawca: GMZBGKiM w Bolkowie. Wartość zadania: 40.751,89 zł.

Odnowiona droga w Świnach

Inwestycje i remonty realizowane w kadencji 2006−2010
z wykorzystaniem pomocy Unii Europejskiej
Praktyczne starania o unijne środki na realizację planowanych przedsięwzięć rozpoczęliśmy składając wniosek do programu INTERREG
IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) na zadanie Opracowanie dokumentacji technicz−
nej na budowę ciągu pieszego wokół zamku Bolków, zrealizowane w 2007 r. Całkowity koszt dokumentacji to 47.812,28 zł, dofinansowanie z
UE – 41.321,25 zł i z budżetu państwa – 5.509,50 zł. Drugim zadaniem dofinansowanym z tego programu był projekt: Interaktywna Gmina
Bolków, realizowany w 2008 r. Koszt projektu 18. 814,45 zł; dofinansowanie 14. 110,84 zł Unia Europejska i 1.881,45 zł budżet państwa.
Po tym skromnym początku ubiegaliśmy się już o pomoc wielomilionową. Zrealizowaliśmy i realizujemy następujące przedsięwzięcia:
I. Z Programu Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
(PROW):
1. Remont i wyposażenie
świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzchosławice.
Współfinansowanie w ramach
działania Odnowa i rozwój
wsi. Umowa o dofinansowanie
z dnia 30 września 2009 roku
. Inwestorem była Gmina Bolków. Całkowity koszt zadania
po przetargu to: 465.531,00 zł
brutto. Dofinansowanie:
286.187,08 zł. Remont świetlicy jest już ukończony.
2. Remont świetlicy wiejskiej w Lipie wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą
związaną z rozwojem funkcji
kulturalnych i rekreacyjnych.
Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach
działania Odnowa i rozwój
wsi. Inwestorem był GMOKSiR w Bolkowie. Całkowity
koszt
po
przetargu:
505.830,36 zł, dofinansowanie 379.372 zł. Remont świetlicy został ukończony.
3. Remont i wyposażenie
świetlicy wiejskiej w miejscowości Mysłów.
Na podstawie uchwały
Rady Stowarzyszenia LGD
Partnerstwo Kaczawskie z
dnia 1.03.2010 r., wniosek zło-

żony przez Gminę Bolków o
przyznanie pomocy w ramach
działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, został
wybrany do dofinansowania.
Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej przez
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we
Wrocławiu, nasza gmina
otrzymała dofinansowanie w
wysokości 170,380,00 zł. Całkowita wartość zadania po
przetargu: 225,700,00 zł. Remont ma zostać ukończony
jeszcze w tym roku.
II. Z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO):
1. Modernizacja istniejącej
oczyszczalni ścieków w miejscowości Wolbromek . Całkowita wartość projektu :
12.515.936,31 zł, dofinansowanie 10.638.545,87 zł.
Umowę na dofinansowanie projektu podpisano w dniu
22.10.2009 roku. Obecnie projekt jest na etapie realizowania
zakresu prac określonych w
harmonogramie na rok 2010.
Jest to największe zadanie inwestycyjne tej kadencji. W
związku z tą inwestycją można spotkać się z uwagami : Co
mnie obchodzi jakaś tam modernizacja oczyszczalni, przecież oczyszczalnia była, to po
co nam nowa. Za takie pieniądze można było zrobić wiele
innych, bardziej potrzebnych,
różnych inwestycji i remontów. Warto więc zauważyć, że
w obecnie obowiązującym stanie prawnym w przypadku

niedotrzymania przez gminę
terminu wyposażenia aglomeracji w oczyszczalnię ścieków
warunkującą osiągnięcie odpowiedniego efektu ekologicznego, podmiot odprowadzający ścieki do środowiska wodnego ponosi podwyższone o
500 proc. opłaty za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi. Przepisy umożliwiają odroczenie terminu powyższych
płatności, jednak uzależnione
jest to od terminowego zrealizowania przedsięwzięcia, którego wykonanie zapewnia
usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonej opłaty za
korzystanie ze środowiska.
Odnosząc to do stanu technicznego naszej oczyszczalni
w Wolbromku, wszyscy
mieszkańcy objęci systemem
kanalizacyjnym wnosiliby
opłaty za odprowadzane ścieki, powiększone o naliczane
kary. Decyzja o przebudowie
oczyszczalni, a praktycznie o
budowie nowej oczyszczalni
była więc decyzją strategiczną,
o znaczeniu istotnym dla ponad połowy mieszkańców
Gminy Bolków.
2. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów
w miejscowości Wierzchosławice Gmina Bolków. Całkowita war tość projektu
1.003.465,58 zł. Kwota dofinansowania 852.945,75 zł.
Umowę o dofinansowanie
podpisano w dniu 22.10.2009
r. Obecnie projekt jest na etapie realizacji.

3. Opracowanie i rozpowszechnienie materiałów
promujących produkt kulturowy Bolkowa i regionu dolnośląskiego: Bolków- Rycerska Gmina.
Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Gminę Bolków dnia 28 grudnia
2009r. Całkowita wartość projektu: 155.605,19 zł. Kwota

dofinansowania z RPO:
108.908,07 zł.
Obecnie projekt jest realizowany.
III. Z Europejskiej Współpracy Terytorialnej(EWT):
1. Turystyczne zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
‘KRYSIA’ w Bolkowie. Wartość
projektu: 121.240,11 zł. Wysokość dofinansowania: UE –

67.315,54 zł; budżet państwa –
7.919,47 zł. Projekt został dofinansowany w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 20072013. Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności
lokalnych; dziedzina wsparcia
3.3: Fundusze mikroprojektów.
Projekt został zrealizowany.

Otwarcie placu zabaw „Krysia”

Wierzchosławice − świetlica po remoncie

