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Gospodarka komunalna 2009 r.
- rozwój i modernizacja

urządzeń sieci wodno – ka-
nalizacyjnej na ul Ludowej
oraz kanalizacji sanitarnej
na ul. Mickiewicza i Ko-
ściuszki - 548.648,51 zł (po-
zyskane dof inansowanie
318.452,99 zł),

- zakup i montaż 3 wiat
przystankowych - 15.335,97 zł,

- utrzymanie zieleni na te-
renie gminy, w ogólnej kwocie
– 80.000,00 zł,

- konserwacja oświetlenia
- 58.651,70 zł,

- modernizacja oświetlenia
drogowego w tym: budowa
oświetlenia w Starych Rocho-
wicach i w Wolbromku -
38.702,52 zł oraz dokumenta-
cja techniczna rozbudowy
oświetlenia w Świnach -
10.492,00 zł,

- remont schodów pod ar-
kady w Rynku – 73.580,00 zł,

- odnowienie arkad w Ryn-
ku - 20.000,00 zł,

- rozbiórka boksów kwia-
towych w Rynku w Bolkowie -
14.200,00 zł,

- wykonanie tablic z na-
zwami ulic - 1.170,59 zł,

- naprawa ogrodzenia bo-
iska w Bolkowie - 1.015,86 zł,

- opracowanie wymagane-
go prawem „Programu opieki
nad zabytkami Gminy Bol-
ków” - 13.696,00 zł,

W 2009 roku z zakresu gospodarki komunalnej zrealizowano zadania na
kwotę 2.090.345,00 zł, w tym między innymi:

- wykonanie zadaszenia
miedzy arkadami w Bolkowie
- 5.500,00 zł,

- rozpoczęto prace przygo-
towawcze w celu zrealizowa-
nia inwestycji mającej na celu
wybudowanie w Bolkowie
mieszkań socjalnych –
25.533,00 zł.

 W zakresie gospodarki
odpadami wydatkowano kwo-
tę - 369.760,00 zł:

- 9.760,00 zł na opracowa-
nie dokumentacji dla zadania
„ Zamknięcie i rekultywacja
składowiska odpadów w miej-
scowości Wierzchosławice”.
Po złożeniu wniosku i jego
pozytywnej ocenie w dniu
22.10.2009 r. podpisano umo-
wę o dofinansowanie projek-
tu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013. Przyznana
kwota dofinansowania wyno-
siła 1.401.805,33 zł .

- kontynuowano również
działania związane z budową
systemu gospodarki odpadami
EKO SUDETY. Gmina objęła
nowe udziały Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej
„SANIKOM” sp. z o.o. w Lu-
bawce w wysokości
360.000,00 zł, w związku ze
współfinansowaniem inwesty-
cji pn. „Unieszkodliwianie od-

padów na pograniczu polsko-
czeskim” - budowa płyty do
kompostowania odpadów.

Podpisano umowę w Urzę-
dzie Marszałkowskim we Wro-
cławiu, o dofinansowanie projek-
tu „Modernizacja istniejącej
oczyszczalni ścieków w miejsco-
wości Wolbromek” w ramach
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Dol-
nośląskiego na lata 2007-2013.
Całkowitą wartość zadania okre-
ślono w kwocie 15.449.389,96 zł.
Przyznana kwota dofinansowa-
nia z RPO – 13.131.981,47 zł.

Opracowano całościową
koncepcję zagospodarowania
Góry Ryszarda, przygotowano
i złożono wniosek na dofinan-
sowanie środkami Unii Euro-
pejskiej rewitalizacji parku
miejskiego oraz przygotowano
dokumentację na remont uli-
cy Kraszewskiego w Bolkowie
– 132.306 zł.

 Należy dopowiedzieć, że
znaczącą część wydatków w
tym obszarze działań gminy
stanowią koszty związane z
oświetleniem ulic , placów i
dróg w kwocie - 353.617,50 zł.
Jest to wydatek rosnący z roku
na rok. Powodem jest zarów-
no wzrost cen energii elek-
trycznej, jak i zwiększająca się
systematycznie ilość punktów
świetlnych w gminie.

Odnowione schody w Rynku
Świetlica w Starych Rochowicach

Plac do kompostowania w Lubawce

Odnowione arkady w Rynku

Sieć wodociągowa na ulicy Ludowej


