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Szanowni Państwo!
Wiele osób pyta, jak przy tak niskich stawkach podatków w naszej gminie

możliwe było przeprowadzenie tylu inwestycji i remontów w tej kadencji. Nie da
się ukryć, że wielu rządzących lokalnymi wspólnotami możliwość realizacji zadań
samorządowych widzi jedynie w pozyskaniu jak największych sum do kasy gminy,
pochodzących z podatków od osób fizycznych i firm. Nasza strategia była inna,
chociaż wymagała od nas wielkiego, dodatkowego nakładu pracy. Opisane w trzech
numerach Biuletynu Informacyjnego zakończone i realizowane inwestycje oraz
remonty pokazują, jak dużą ich liczbę mogliśmy przeprowadzić dzięki
dofinansowaniu środkami zewnętrznymi. To jest właśnie tajemnica naszego
sukcesu. Bez podjętych - z powodzeniem - starań o pozyskanie finansowego
wsparcia środkami Unii Europejskiej i instytucji zewnętrznych rządowych lub
samorządowych wyższego szczebla, wiele przedsięwzięć nie byłoby
zrealizowanych z braku odpowiedniego zabezpieczenia finansowego w budżecie
gminy. Jakie pieniądze pozyskaliśmy?  Kilka milionów środków krajowych
i kilkanaście milionów pomocowych środków Unii Europejskiej. Można
powiedzieć, że to piąty, dodatkowy budżet Bolkowa, przeznaczony  na
infrastrukturę służącą wszystkim mieszkańcom miasta i gminy.

Ze względu na rozpoczęcie realizacji dużych zadań ze wsparciem Unii
Europejskiej i skromne zasoby naszego gminnego budżetu, zadania remon−
towe z zakresu oświaty zostały ograniczone w roku 2010 do przedsięwzięć
niezbędnych, których zaniechanie mogłoby spowodować w przyszłości
poniesienie jeszcze większych nakładów finansowych.
1. Remont dachu na łączniku w Szkole Podstawowej w Lipie – 9.500,00 zł.
2. Remont dachu i infrastruktury deszczowej w Szkole Podstawowej w Kaczorowie

(I etap) – koszt: 115.396,00 zł, dofinansowanie - 67.056,00 Urząd Marszałkowski
i 22.800,00 MEN. Zadanie jest realizowane.

3. Remont podłogi i wymiana wykładziny w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
w Sadach Górnych. Koszt: 15.699,00 zł.

4. Remont hydroforni w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bolkowie ( koszt planowany
63.989,00 zł ). Zadanie jest na etapie wyłaniania wykonawcy.

5. Modernizacja budynku przedszkola w Bolkowie - 135.055,00 zł, dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego - 73.846,00 zł. Zadanie jest realizowane.

6. Remont i wyposażenie klasy przygotowania przedszkolnego w budynku Szkoły Pod-
stawowej w Bolkowie. Koszt 33.811,00 zł.
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