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Szanowni Państwo
 Oddajemy w Państwa ręce drugi numer Biuletynu Informacji Gminnej, w

którym przedstawiamy kolejne, zrealizowane w tej kadencji przedsięwzię-
cia. Zdajemy sobie sprawę, jak wiele pozostało jeszcze do zrobienia na tere-
nie naszej gminy, ale mamy również nadzieję, że to, co zostało już zrobione,
przyczyniło się do podniesienia poziomu życia wielu z Państwa, zarówno w
mieście jak i na wsi.

 Podsumowując mijającą kadencję, chcielibyśmy podziękować wszystkim
osobom i instytucjom, dzięki którym przedstawione zadania zostały zreali-
zowane. Dziękujemy pracownikom Urzędu Miejskiego w Bolkowie, dyrekto-
rom, kierownikom i pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych
gminy. Bez Waszego zaangażowania i codziennego trudu, wiele inwestycji i
remontów nie zostałoby wykonanych, wielu finansowych środków zewnętrz-
nych nie udałoby się pozyskać. Bardzo wysoko cenimy zarówno rzeczowość,
jak i efektywność kontaktów z Wami, w których dobro mieszkańców gminy
było zawsze wartością nadrzędną. Dziękując, życzymy wytrwałości i sił w
wypełnianiu codziennych obowiązków. Niech bliska nam postawa pracy dla
dobra wspólnego, służy także Wam, pozwalając osiągać sukcesy, spełniać
marzenia i odczuwać radość z dobrze wypełnianych obowiązków.Marek Janas

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Wroński
Burmistrz Bolkowa

Na kwotę powyższych
wydatków składają się:

a) wydatki inwestycyjne
1.211.854,55 zł,

w tym :
- modernizacja drogi we-

wnętrznej ul. Mickiewicza w
Bolkowie - 58.715,19 zł,

- przebudowa nawierzch-
ni ul. Nowotki w Bolkowie -
162.516,55 zł,

- przebudowa nawierzch-
ni drogi gminnej Lipa-Muchó-
wek - 500.525,92 zł. Było to
największe zadanie inwesty-
cyjne o charakterze drogo-
wym wykonane w tej kaden-
cji. Zasługuje ono jednak na
szczególną uwagę z jeszcze
innego powodu. Udało się bo-
wiem, pozyskać na realizację
tego przedsięwzięcia środki
zewnętrzne w wysokości
495.570 zł,
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- przebudowa ul. Kraszew-

skiego w Bolkowie (dokumen-
tacja) - 12.000,00 zł,

- wykonanie dokumenta-
cji na parking przy ul. Bolka
w Bolkowie wraz z drogą we-
wnętrzną do zamku -
19.870,00 zł. Projekt został wy-
korzystany przy składaniu
wniosku o dofinansowanie
tego zadania środkami UE,

- przebudowa na-
wierzchni chodników w Bol-
kowie: Rynek, ul. Jaworska,
ul. Młynarska, ul. Świer-
czewskiego - 387.205,24 zł
(pozyskane dofinansowanie
272.023,01 zł),

- dofinansowanie zadania
inwestycyjnego Starostwa Ja-
worskiego pn. ” Przebudowa
przepustu rurowego pod
drogą powiatową nr 2814D w
Lipie” w kwocie 53.000,00 zł.

b) wydatki bieżące
239.052,27 zł

w tym :
- dofinansowanie do re-

montów chodników powiato-
wych przy ul. Kamiennogór-
skiej, udzielone Starostwu Ja-
worskiemu - 60.404,86 zł,

- remont drogi w Płoninie
- 118.474,22zł.

- zakupy materiałów do re-
montu przepustu w Lipie i
Wierzchosławicach - 1.386,03 zł,

- odnowienie oznakowa-
nia poziomego na drogach w
Bolkowie - 5.600,00 zł,

- remont przepustów w
Mysłowie, St. i N. Rochowi-
cach - 8.171,15 zł,

- uzupełnienie kruszywa
na drogach gminnych -
2.086,75 zł,

- remont przepustu ul. No-
wotki w Bolkowie - 1.389,16 zł,

- cząstkowe remonty dróg
gminnych - 33.928,68 zł,

- montaż włazów ul. Jawor-
ska w Bolkowie - 1.684,74 zł,

- utwardzenie drogi w Go-
rzanowicach - 4.388,63 zł,

Na zadania drogowe w 2009 r. pozyskano zna-
czącą ilość środków zewnętrznych na łączną kwo-
tę 817.594,01 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 1.450.906,82 zł.

Droga w Muchówku Droga w Płoninie

Odnowiona ul. Nowotki


