Głuszyca, 02 – 02 – 2006

Jan Chmura
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głuszycy

Zgodnie z zapisami Planu Zadań Inwestycyjnych oraz Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Głuszyca przedkładam sprawozdanie z realizacji projektów ujętych w w/w
dokumentach, z prośbą o ocenę i przyjęcie przez Radę Miejską w Głuszycy.

Plan zadań inwestycyjnych został uchwalony przez Radę Miejską w Głuszycy
w miesiącu styczniu 2004, Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Głuszyca został
uchwalony w miesiącu grudniu 2004 roku. Dokumenty te wskazały priorytetowe
zadania inwestycyjne które powinny być realizowane w latach 2004 – 2013.
PoniŜej przedstawiam wykaz tych zadań wraz z ich stopniem zaawansowania.

Pozycja w Nazwa zadania, stopień zaawansowania
rankingu
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obradującego w Libercu w dniach 17-18 stycznia. Realizacja zadania
w latach 2006 – 2007. Przewidywana wartość zadania 3 181 996 pln,
wartość dofinansowania 570 763,30 euro
Na realizację zadania uzyskano pozwolenie na budowę, do chwili obecnej
na realizację zadania wydano 27 877 pln.
2

Budowa stacji narciarskiej w Łomnicy, etap I – budowa obiektu
obsługi ruchu turystycznego
wniosek o dofinansowanie zgłoszony w UMWD do działania 3.1 ZPORR,
przewidywana wartość zadania 1 545 220,00 pln/brutto, realizacja
zadania 2006-2007.
Na realizację zadania uzyskano pozwolenie na budowę, do chwili obecnej
na realizację zadania wydano 27 206 pln.

3

Rewitalizacja ul. Leśnej
przygotowano dokumentację geodezyjną – prace wstrzymane ze względu
na brak środków finansowych, do chwili obecnej wykonano materiały
geodezyjne, do chwili obecnej wydano 5 856 pln.

4

Rewitalizacja dawnego kamieniołomu na cele turystyki i rekreacji
– przygotowano koncepcję urbanistyczną – wartość dokumentacji 19 600
pln /netto/

5

Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Dolnej
wykonano projekt budowlany obiektu socjalnego na Stadionie Miejskim,
wartość dokumentacji 10 500 pln /netto/

6

Budowa Hali Sportowej przy Sz. P. nr 2 w Głuszycy
podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych – wartość podpisanej
umowy 2 346 596,91 pln /brutto/ Termin zakończenia realizacji projektu
wrzesień 2006. Zadanie zgłoszone do programu rozwoju bazy sportowej
województwa dolnośląskiego.

7

Budowa sieci kanalizacyjnej – Głuszyca Grn.
uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie zgłoszone do WZWiK w celu
umieszczenia zadania w ramach ISPA

8

Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Głuszyca
wymieniono oświetlenie w Ogrodzie Jordanowskim, uzyskano pozwolenie
na budowę modernizacji oświetlenia przy ul. Kolejowej i Pionierów
w Głuszycy, do chwili obecnej wydano 29 622,84 pln

9

Modernizacja Gimnazjum Publicznego w Głuszycy
zadanie zakończono, wartość wykonanych w roku 2005 prac 485 354,99
pln /brutto/, uzyskano dofinansowanie ze środków MENu – 79 000 pln.
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ul. Piastowska, 11-go Listopada, łącznik Kolejowa - Piastowska
12

Budowa sieci kanalizacyjnej Głuszyca - Grzmiąca
zadania zgłoszone do WZWiK celem umieszczenia ich w Funduszu
Spójności

