Inwestycje, remonty i pozyskane środki w gminie Oleśnica – XXXIII sesja
W dniu 29 czerwca 2017 r. odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Oleśnica. W pierwszej części obrad
wystąpiła dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marzena Graczyk oraz kierownicy Urzędu: Paweł
Łobacz – Referat Budownictwa i Infrastruktury oraz Maciej Syta – Referat Promocji, Współpracy i
Pozyskiwania Funduszy.
INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH ZREALIZOWANE W 2016 ROKU
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marzena Graczyk przedstawiła inwestycje zrealizowane w
2016 roku oraz zadania wykonane na drogach powiatowych na terenie gminy Oleśnica w latach
2016 - 2017:
a. wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokołowice
/etap 3/, na odcinku 385 m - koszt całkowity: 187.667,59 zł, w tym dofinansowanie gminy Oleśnica
93.827,68 zł;
b. wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1465D
w miejscowości Ligota Polska - koszt całkowity: 104.459,60 zł, w tym dofinansowanie gminy
Oleśnica 52.229,80 zł;
c. remonty bieżące /wiosenne i letnie/ dotyczą wszystkich dróg na terenie gminy, zgodnie
z bieżącą oceną ich stanu technicznego i adekwatnie do środków przydzielonych w planie
finansowym na dany rok budżetowy. Dotychczas w 2017 roku zrealizowano remonty:
- przy użyciu masy na gorąco:
 droga 1469D - Cieśle - Wyszogród - Gręboszyce – Smolna,
 droga 1464D – Oleśnica – Zarzysko,
 droga 1473D – Boguszyce,
- przy użyciu grysów i emulsji:
 droga 1920D - Oleśnica – Piszkawa,
 droga 1467D - Oleśnica – Smolna,
 droga 1469D — Nowoszyce,
 droga 1473D - Spalice – Boguszyce,
 droga 1474D – Sokołowice,
 droga 1470D - Miodary – Sosnówka.
W 2017 roku planowane do wykonania są pozostałe drogi, zgodnie z harmonogramem remontów
cząstkowych;
d. wycinka przydrożnych zakrzewień wykonana na przełomie 2016 i 2017 roku kosiarką do krzaków:
 droga 1473D – Boguszyce,
 droga 1464D - Oleśnica – Wszechświęte,
 droga 1920D – Bystre,
 droga 1466D - Ligota Mała - Ligota Wielka,
 droga 1474D - Boguszyce - Sokołowice,
 droga 1469D — Wyszogród – Nowoszyce,
e. ścinka poboczy wykonana w 2016 roku:
 droga 1466D – Ligota Mała,
 droga 1920D – Krzeczyn – Piszkawa.
Inwestycje zakwalifikowane do zrealizowania w 2017 roku są przytoczone w artykule „Kwartalna
narada Wójta w Sołtysami” w części POMOC FINANSOWA GMINY OLEŚNICA DLA POWIATU.
INWESTYCJE NA DROGACH GMINNYCH ZREALIZOWANE W 2016 ROKU
Kierownik Referatu Budownictwa i Infrastruktury Paweł Łobacz przedstawił inwestycje oraz
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zadania wykonane w 2016 roku na drogach gminnych:
- remonty wiat przystankowych;
- zakup i wbudowanie destruktu bitumicznego na drogi gruntowe polne w ilości 3350 ton;
- remonty dróg wewnętrznych i gminnych emulsją asfaltową oraz grysem przy użyciu remontera;
- remonty cząstkowe dróg wewnętrznych i gminnych mieszanką mineralno - asfaltową;
- przebudowa drogi w miejscowości Brzezinka (dz. nr 163/2 i 164);
- wykonanie progów bitumicznych w miejscowości Krzeczyn (5 szt.), Świerzna (1 szt.), Nowa Ligota
(1 szt.);
- wykonanie zatoki parkingowej dla komunikacji zbiorowej w miejscowości Osada Leśna;
- remonty dróg wewnętrznych i gminnych polegających na wykonaniu dróg z kruszywa łamanego o
pow. 5.925 m2;
- równanie dróg wewnętrznych o pow. 30.000 m2 obejmujące profilowanie i zagęszczanie;
- montaż barier energochłonnych w Sokołowicach (1 szt.) i w Piszkawie (2 szt. );
- remont dróg wewnętrznych (tłuczniowych) i zagęszczanie dróg gruntowych;
- przebudowa drogi wewnętrznej z kostki betonowej w miejscowości Wszechświęte (dz. nr 143);
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ligota Wielka (dz. nr 248);
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Smolna (dz. nr 425);
- zakup i montaż znaków na drogi wewnętrzne na terenie gminy Oleśnica;
- dwa koszenia dróg gminnych na terenie Gminy Oleśnica o szerokości pokosu do 1m;
- budowa chodnika w miejscowości Dąbrowa, zakończono III etap budowy chodnika wraz
z wykonaniem warstwy ścieralnej oraz oczyszczeniem kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej;
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg wewnętrznych i infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Spalice ul. Sosnowa, zadanie realizowane jest w IV etapach w latach
2014 – 2017r.;
- budowa chodnika z kostki betonowej przy drodze gminnej w miejscowości Krzeczyn o długości
365mb, zadanie zrealizowane zostało w III etapach w latach 2014 – 2016r. Koszt zadania:
296.143,91 zł, koszt dofinansowania 92.190,00 zł z Budżetu Województwa Dolnośląskiego;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nieciszów etap III o długości 439 mb. Koszt zadania
296.143,91 zł, koszt dofinansowania 92 190,00 zł z Budżetu Województwa Dolnośląskiego
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jenkowice (Osiedle) z masy mineralno-asfaltowej o
długości 500 mb pow. utwardzona 2985m2. Koszt przebudowy drogi 336.058,61 zł, koszt
dofinansowania 63 000 zł z Budżetu Województwa Dolnośląskiego
- przebudowa drogi dojazdowej o nawierzchni z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm na długości
331,0 m w miejscowości Bogusławice. Koszt zadania 198.030,00 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont mostu w miejscowości Wyszogród;
- wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Osada Bystre.
Dzięki współpracy z Powiatem Oleśnickim poprzez wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej
poprawiono bezpieczeństwo na drogach powiatowych w miejscowościach Boguszyce
i Sokołowice oraz wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej
w miejscowości Ligota Polska.
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POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE PRZEZ GMINĘ OLEŚNICA
Z kolei kierownik Referatu Promocji, Współpracy i Pozyskania Funduszy Maciej Syta przedstawił
sprawozdanie dotyczące realizowanych inwestycji i programów z dofinansowaniem zewnętrznym,
w tym o wysokości pozyskanych środków zewnętrznych przez gminę Oleśnica:
L.p.

Nazwa zadania

Miejscowość

Program

Koszt

1.

budowa placów
zabaw

Brzezinka
Smolna

Odnowa
Dolnośląskiej Wsi

38.304,66 zł

gmina Oleśnica

Regionalny Program
Operacyjny dla
Województwa
Dolnośląskiego
2014 – 2020

2.

3.

4.

5.

6.

budowa sieci dróg
dla rowerów oraz
parkingów
„Parkuj i Jedź”

przebudowa drogi
gminnej
G102148D

Jenkowice

termomodernizac
ja budynków

Gimnazjum
Gminy Oleśnica
i budynek
Urzędu Gminy
Oleśnica

budowa
budynków
komunalnych
Umiem Pływać
- nauka i
doskonalenie
pływania

7.

Trampolina
wiedzy, Mały
Inżynier

8.

budowa
kanalizacji
sanitarnej

Krzeczyn

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
Regionalny Program
Operacyjny dla
Województwa
Dolnośląskiego
2014 – 2020
wsparcie Banku
Gospodarstwa
Krajowego

Wysokość
dofinansowania
19.152,00 zł
z budżetu
Województwa
Dolnośląskiego

Etapy realizacji
program
zrealizowany

1.613.556,15
zł

1.371.448,21 zł

program
w trakcie
realizacji, po
podpisaniu
umowy zostanie
ogłoszony
przetarg

336.058,61 zł

173.848,00 zł
oraz
63.000,00 zł
z budżetu
Województwa
Dolnośląskiego

program
zrealizowany

2.715.501,86 zł

program
w trakcie
realizacji,
wniosek został
zaakceptowany

3.228.613,40
zł

586.537,90 zł

30% ok
175.961,00 zł

program w
trakcie realizacji

Szkoły
podstawowe na
terenie gminy
Oleśnica

Ministerstwo
Sportu i Turystyki

40.154,00 zł

32.670,00 zł

program
zrealizowany

Szkoły
podstawowe na
terenie gminy
Oleśnica

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Dolnośląskiego
2014-2020

452.459,45 zł

384.590,53 zł

program
zrealizowany

Ligota Wielka

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

1.812.367,00
zł

program
w trakcie
realizacji,
wniosek został
zaakceptowany

3.503.397,93
zł

FUNDUSZ SOŁECKI
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim minister właściwy do spraw
administracji publicznej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków z budżetu państwa części wydatków
gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, będących skutkiem finansowym ustawy oraz wdraża
mechanizm korygujący w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy
maksymalnego limitu wydatków.
Z uzyskanych od Wojewodów danych wynika, że niezbędne okazało się zastosowanie mechanizmu
korygującego, który skutkuje obniżeniem wysokości zwrotu części wydatków wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego w 2016 r. dla poszczególnych grup gmin, w tym dla gminy Oleśnica, z 40% do 35,654%.
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Poniżej tabela wskazująca wydatki na fundusz sołecki w gminie Oleśnica.

Rok

Wydane środki

Pozyskane środki

Zwrot

2016

436 827,16 zł

174 730,86 zł

40 %

2017

456 399,18 zł

162 724,56 zł

35,654 %

W dalszej części obrad Rada Gminy rozpatrzyła projekty i podjęła uchwały w następujących
sprawach:
a. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego;
b. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat
działki nr 14/6 o pow. 0,0500 ha położonej w obrębie Sokołowice, stanowiącej własność Gminy
Oleśnica;
c. w sprawie uchwalenia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Oleśnica, dla terenu położonego w obrębie Nieciszów”;
d. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania
tych dodatków, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica;
e. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy na 2017 rok dotacji celowej Powiatowi Oleśnickiemu;
f. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Oleśnica za 2016 rok;
g. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/184/16 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Oleśnica;
h. w sprawie zmian budżecie gminy na 2017 rok;
i. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w zakresie realizacji
zadania pn. „Budowa drogi rowerowej na odcinku od granicy powiatu Oleśnickiego do granicy
miasta Oleśnica około 4,0 km”.
W/w uchwały zostały podjęte jednogłośnie w obecności 12 radnych biorących udział
w głosowaniu.
Agnieszka Kembłowska
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