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Ponadto przygotowali-
śmy i złożyliśmy wnioski na
następujące zadania:

I. Z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich
(PROW):

1. Przebudowa i rozbudo-
wa świetlicy w Wolbromku.
Wniosek o dofinansowanie
został złożony w 2010 r.
Koszt projektu: 1.212.558,49
zł. Kwota dofinansowania o
jaką się ubiegamy:
500.000,00 zł.

II. Z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego
(RPO):

1. Rewitalizacja zabytko-
wego parku miejskiego w
Bolkowie.

Uchwałą Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego z
dnia 20 października 2009 r.
w sprawie wyboru projektów
w trybie konkursowym do
dofinansowania w ramach
działania 6.4 Turystyka kul-
turowa („Poza szlakami”), w
priorytecie VI: Wykorzysta-
nie i promocja potencjału
kulturowego Dolnego Śląska,
został umieszczony na liście
rezerwowej.                      W
projekcie przewidziane są
koszty o łącznej wartości: 2.
737.457,76 zł brutto. Możliwa
kwota  dofinansowania z
RPO 1.554.701,31 zł.

2. Budowa szlaku piesze-
go wokół Zamku Bolków –
słoneczna ścieżka wraz z
przebudową nawierzchni par-
kingu przy ulicy Bolka i drogą
wewnętrzną do zamku jako
infrastrukturą towarzyszącą.

Przewidziane koszty to:
807.121,33 zł, możliwa kwo-
ta dofinansowania w ramach
RPO 375.653,51. Podobnie
jak Rewitalizacja parku, pro-
jekt Uchwałą Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego nr
3516/III/09 z dnia 27 paź-
dziernika 2009 r. w sprawie
wyboru projektów w trybie
konkursowym do dofinanso-
wania w ramach działania 6.2
Turystyka aktywna, w prio-
rytecie VI:  Wykorzystanie i
promocja potencjału tury-
stycznego i kulturowego Dol-
nego Śląska, został umiesz-
czony na liście rezerwowej.

III. Z Europejskiej
Współpracy Terytorialnej
(EWT):

1. Współpraca oraz po-
prawa infrastruktury ochro-
ny przeciwpożarowej w Bol-
kowie i Doksy na rzecz bez-
pieczeństwa pogranicza pol-
sko - czeskiego - projekt, po
pozytywnej ocenie formalnej
i merytorycznej- niestety-  nie
otrzymał dofinansowania.

Współuczestniczymy tak-
że  z innymi gminami i pod-
miotami w projektach realizo-

Inwestycje i remonty realizowane w kadencji 2006−2010
z wykorzystaniem pomocy Unii Europejskiej

wanych przy współfinanso-
waniu Unii Europejskiej:

I. Z Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki
(POKL):

1. Poprawa efektywności
świadczonych usług admini-
stracji samorządowej powia-
tów kamiennogórskiego,
wałbrzyskiego i jaworskiego.

Projekt współfinansowa-
ny przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, POKL,
Działanie 5.2 Wzmocnienie
potencjału administracji sa-
morządowej. Okres realizacji
projektu: 15.03.2009 -
15.05.2011.  Projekt dotyczy
przeprowadzenia cyklu dzia-
łań szkoleniowych przezna-
czonych dla pracowników
administracji samorządowej.
Partnerzy projektu:

✔  Gmina Lubawka –
lider,

✔ oraz Gminy: Bolków,
Czarny Bór, Kamienna Góra,
Marciszów, Mieroszów i Po-
wiat Kamiennogórski.

II.  Z Europejskiej
Współpracy Terytorial-
nej(EWT):

1. Biologiczne unieszko-
dliwianie odpadów na pol-
sko-czeskim pograniczu.

Podstawowym założe-
niem przedsięwzięcia była
budowa placu do komposto-
wania odpadów organicz-
nych o powierzchni  4220m2
wraz z infrastrukturą (zbior-
nik na odcieki, sieci wodno-
kanalizacyjne, linie zasilają-
ce, oświetlenie, ogrodzenie,
drogi i place wewnętrzne) po
stronie polskiej w Lubawce.

Budżet projektu:
3.332.000,00 zł (netto), dofinan-
sowanie z UE:1.332.000 zł. Pro-
jekt dotyczy ok.100 tysięcy osób
zamieszkałych w gminach:

✔ Kamienna Góra-mia-
sto, Kamienna Góra-wieś, Lu-
bawka, Marciszów, Czarny

Bór, Mieroszów, Stare Boga-
czowice, Bolków. Po stronie
czeskiej:

✔ Gmina Zacler, Lampar-
cice, Bernartice, Kralovec.

Inwestycję wspomagały
polskie gminy w postaci do-
kapitalizowania spółki Sani-
kom w Lubawce. Gmina Bol-
ków przeznaczyła na ten cel
360.000,00 zł. Projekt został
zakończony.

III.  Z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego
(RPO).

1. Budowa Środkowosu-
deckiego Regionu Gospodar-
ki Odpadami w oparciu o za-
kład unieszkodliwiania odpa-
dów w Lubawce.

Budżet projektu:
26.674.380,00 zł  (netto) dofi-
nansowanie: 19. 964.646,00zł.

GŁÓWNY
CEL  PROJEKTU:

Poprawa stanu środowi-
ska naturalnego oraz upo-
rządkowanie gospodarki od-
padami na terenie gmin na-
leżących do Środkowosudec-
kiego Regionu Gospodarki
Odpadami. Projekt obejmuje
17 gmin:

✔ Boguszów –Gorce, Bol-
ków, Czarny Bór, Jawor, Ka-
mienna Góra-miasto, Ka-
mienna Góra-wieś, Lubawka,
Marciszów, Męcinka, Miero-
szów, Mściwojów, Paszowi-
ce, Pielgrzymka, Stare Boga-
czowice, Świerzawa, Wądro-
że Wielkie, Wojcieszów.

 Decyzją Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego
projekt otrzymał dofinanso-
wanie i zostanie wykonany
przy wykorzystaniu unijnych
środków pomocowych. Gmi-
na Bolków wesprze to zada-
nie finansowo w postaci wy-
kupienia kolejnych udziałów
w spółce Sanikom, za kwotę
132.000,00 zł oraz poręcza-
jąc pożyczki wraz z odsetka-
mi na kwotę 421.615 zł.
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Mamy się czym pochwalić i możemy być
dumni z działań, w których korzystamy z do-
finansowania środkami UE.  Jaką ostatecznie
uzyskamy pomoc zewnętrzną na  przedsię-
wzięcia realizowane w naszej gminie, okaże się
po zakończeniu tego okresu programowania,
czyli po roku 2013 (trwający okres programo-
wania: 2007-20013). W bieżącym roku Gmina
Bolków przygotowuje do złożenia następny
wniosek: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
w Wierzchosławicach.

Dla porównania warto wspomnieć, że w po-
przednim okresie programowania: 2004-2006,
Gmina Bolków otrzymała dofinansowanie ze środ-
ków pomocowych UE tylko na jedno duże zada-
nie: Remont ośrodka zdrowia w Bolkowie, na kwo-
tę około 900 tys. zł.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wolbromku

Lipa − świetlica jak nowa

Wierzchosławice − rekultywacja wysypiska śmieci


