WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego - wnioski rekomendowane przez Wojewodę na podstawie § 6 ust. 2b uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych
przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662
Lp.

Rodzaj wnioskodawcy

Kod TERYT wnioskodawcy

Województwo

Powiat/miasto na
prawach powiatu

Gmina

Kwota wnioskowanych
środków w zł

Szacowany koszt
inwestycji w zł

1

gmina

0222033

dolnośląskie

wołowski

Wołów (gmina miejsko-wiejska)

20 036 037,09

20 036 037,09

2

gmina

0218043

dolnośląskie

średzki

Środa Śląska (gmina miejsko-wiejska)

9 500 000,00

24 000 000,00

3

4

5

gmina

gmina

gmina

0224032

0205011

0202021

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

ząbkowicki

jaworski

dzierżoniowski

Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)

Jawor (gmina miejska)

Dzierżoniów (gmina miejska)

7 022 984,86

4 400 000,00

9 800 000,00

7 453 800,00

4 400 000,00

9 800 000,00

Przedmiot i krótki opis inwestycji
Wniosek dot. budowy Śródmiejskiego Obejścia Wołowa (ŚOW) wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 (relacji Wrocław–Szczecin). Projektowane ŚOW wlot będzie miało na skrzyżowaniu DW nr 338 i drogi powiatowej nr 1286D.
Drugi wlot ŚOW będzie na rondzie Canteleu, które przecina DW nr 340.
Projektowana droga jest kategorii G, kategoria ruchu KR3. W zakres inwestycji wchodzi m.in. budowa nowej jezdni, budowa wiaduktu, przebudowa istniejących skrzyżowań, budowa chodników i ciągu pieszo - rowerowego,
odwodnienia, oświetlenia ulicznego, przepustów, przebudowa
kolidującego uzbrojenia.

Inwestycja dotyczy budowy 18 oddziałowej szkoły podstawowej dla min. 450 uczniów klas I-VIII z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu na Winnej Górze w Środzie Śląskiej. Nowa Szkoła będzie posiadać sale lekcyjne
zapewniające prace na jedna zmiane, plac zabaw, orlik oraz pomeiszzcenia do realizacji zadan statutowych tj biblioteke z czytelnia, stołowkę i kuchnie, pełna zaplecze socjalne oraz gabinet stom. i lekarski. Budynek z opcją
rozbudowy obu bloków zgodnie z listem intencyjnym z PDD.SA w ramach wspierania rządowej polityki mieszkaniowej

Planowana inwestycja pn. „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki - etap
V, odcinki V/5, V/5a, V/6, V/8, V/9, V/15, V/16, V/17, V/18, V/19, V/20, V/21, V/22, V/23, V/24,
V/25 (ul. Złotostocka, Krzyżowa, Pl. Kościelny, Paczkowska, Ząbkowicka, Kłodzka, Wileńska,
Wąska)" obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6,3 km, w tym 131 przykanalików do
przyłączy umożliwiających przyłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej budynków
zamieszkałych przez 530 osób.

Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze - będzie obejmować przebudowę wyeksploatowanej nawierzchni bitumicznej drogi o długości około 950 m, szer. 8,20 m, przebudową chodników 2 772,4
m² z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami, przebudową zjazdów o długości 524 m² w obrębie pasa drogowego, miejsc parkingowych o pow. 192,5 m² oraz przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej ok 1900 m oraz
deszczowej ok 950 m.
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie. Zakres rzeczowy: przebudowa boiska, ogrodzenie płyty boiska, ogrodzenie stadionu z kontrolą dostępu, ciągi komunikacyjne, tablica wyników,
budowa parkingu, mała architektura, wiata rekreacyjna; przebudowa trybun wraz z wymianą siedzisk, wieżą spikerską, platformą dla kamerzystów, zadaszeniem środkowej części trybuny zachodniej; przebudowa/budowa:
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, oświetlenia, drenażu i zraszania płyty boiska, monitoringu i nagłośnienia.

REKOMENDACJA
KOMISJI

20 036 037,09 zł

9 500 000,00

7 000 000,00 zł

4 400 000,00 zł

4 000 000,00 zł

"Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skokowej imienia Lecha i Marii Kaczyńskich” ma na celu poprawę warunków kształcenia ok 500 dzieci i młodzieży w gminie Prusice na obszarze wiejskim gminy poprzez rozbudowanie istniejącej
szkoły o nowoczesny niskoemisyjny budynek o podwyższonych parametrach energetycznych OZE, przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
6

gmina

0220023

dolnośląskie

trzebnicki

7

powiat

0206000

dolnośląskie

jeleniogórski

Prusice (gmina miejsko-wiejska)

6 000 000,00

10 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

4 000 000,00 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie-Trzcińsko-Karpniki w km 3+130 do 9+772 wraz z obiektem mostowym w km 3+136” Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2735D przebiegającej
przez Janowice Wielkie, Trzcińsko i Karpniki o długości 6642m wraz z obiektem mostowym w km 3+136. Przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa nawierzchni, konstrukcji jezdni, poboczy, odwodnienia, obiektów
inżynierskich, elementów bezpieczeństwa ruchu, zieleni przydrożnej oraz oznakowania

3 500 000,00 zł

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 2815D Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów o dł 4,8 km. Obecnie nawierzchnia jest bardzo zdegradowana

8

9

powiat

gmina

0205000

0216013

dolnośląskie

dolnośląskie

jaworski

polkowicki

3 224 181,66

Chocianów (gmina miejsko-wiejska)

3 000 000,00

3 224 181,66

3 000 000,00

3 200 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlic wiejskich w Rakowie dz. nr ewid. 99/1, Jabłonowie dz. nr ewid. 22, Trzmielowie dz. nr ewid. 34/1, 34/2. W ramach zadania zostaną wybudowane nowe świetlice wiejskie o
powierzchniach użytkowych do 100m2, w systemie energooszczędnym i niskoemisyjnym. Zamontowane będą tzw. zielone źródła energii (m.in. pompa ciepła, oświetlenie led, lampy zewnętrzne z zasilaniem solarnym). Dodatkowo
przy świetlicy w Trzmielowie zagospodarowany zostanie teren, ułatwiający korzystanie z budynku. W nowo budowanych świetlicach uruchomiona zostanie funkcja społeczno-kulturalna, z której będą korzystać liderzy lokalnej
społeczności, organizacje pozarządowe, dzieci i młodzież szkolna z terenu gminy oraz wszyscy mieszkańcy gminy zainteresowani współuczestnictwem w tworzeniu nowej oferty kulturalnej w gminie.

2 950 000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Lasowice wraz z odcinkiem tranzytowym do miejscowości Ruja, gmina Ruja, umożliwi odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych z budynków mieszkalnych
wsi Lasowice siecią kanalizacji sanitarnej do miejskiej oczyszczalni ścieków w Legnicy (aglomeracja Legnica).
10

11

12

13

gmina

gmina

gmina

gmina

0209082

0206041

0223083

0210011

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

legnicki

jeleniogórski

wrocławski

lubański

Ruja (gmina wiejska)

Szklarska Poręba (gmina miejska)

Siechnice (gmina miejsko-wiejska)

Lubań (gmina miejska)

3 507 531,34

3 500 000,00

2 340 000,00

4 500 000,00

4 707 531,34

3 500 000,00

2 600 000,00

4 800 000,00

2 530 000,00 zł

Inwestycja przewiduje rozbudowę i przebudowę budynku przy ul. Turystycznej 2 w Szklarskiej Porębie i adaptację obiektu na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie. W ramach przedsięwzięcia wykonane
zostaną następujące prace: rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku i przystosowanie do funkcji biblioteki miejskiej, budowa drogi dojazdowej, chodników i miejsc postojowych, zagospodarowanie terenu wokół budynku na
zielone miejsca rekreacji, wykonanie instalacji niezbędnego oświetlenia zewnętrznego, ławek i koszy na śmieci, zakup niezbędnego wyposażenia. Budynek w pełni przystosowany będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
oraz osób starszych.
Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Turystycznej 2 w Szklarskiej Porębie na potrzeby budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą stanowi jeden z projektów
uwzględnionych w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Szklarskiej Poręby na lata 2016-2023”.

Projekt zakłada budowę dróg: Lipowej (od ul. Głównej do ul. Parkowej dł. 270m), ul. Parkowej (od ul. Lipowej do ul. Akacjowej dł. 70 m, do ul Żernickiej od dł. 260m), oraz ul. Akacjowej dł. 215 m i Jesionowej dł. 240 m w
miejscowości Święta Katarzyna. W wyniku realizacji projektu powstanie sieć drogowa o długości 1052 m, szerokości 5 m wraz 75 centymetrowym utwardzonym poboczem na całej długości planowanej inwestycji.

Rewitalizacja parku na Kamiennej Górze w Lubaniu. I etap przewiduje remont ciągów komunikacyjnych w tym: przebudowę drogi 10897D Al. Kombatantów, drogi wewnętrznej (dojazd do szk. Muzycznej), alejek prakowych,
oznakowanie 2 km szlaków rowerowych, rewitalizacja powulkanicznego krateru, budowa punktu widokowego, wymiana i uzupełnienie oświetlenia prakowego, oznakowanie ekologicznej ścieżki edukacyjnej ukazującej unikatowe w
skali kraju walory parku (ślady wygasłych wulkanów) i pomniki przyrody

2 500 000,00 zł

2 340 000,00 zł

2 000 000,00 zł

Wykonanie tras rowerowych na terenie Szczawna-Zdroju wraz z infrastrukturą
14

gmina

0221031

dolnośląskie

wałbrzyski

Szczawno-Zdrój (gmina miejska)

1 600 000,00

1 600 000,00

1 600 000,00 zł
Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu. Zadanie będzie dofinansowane z NFOŚiGW w kwocie 7995910,00. Zadanie obejmuje: modernizacje przegród zewnętrznych, wymiana okien
zewnętrznych i drzwi zewnętrznych, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wymiana kotła oraz wykonanie pompy ciepła, modernizacja oświetlenia

15

gmina

0212023

dolnośląskie

lwówecki

Lubomierz (gmina miejsko-wiejska)

3 000 000,00

11 500 000,00

1 500 000,00 zł

Droga prowadzi do osiedla budynków komunalnych wraz z usługami socjalnymi planowanego do budowy 2021/22 z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dopłat BGK. Kompleksowa przebudowa drogi gminnej ul Konopnickiej w
Strzegomiu
16

gmina

0219063

dolnośląskie

świdnicki

Strzegom (gmina miejsko-wiejska)

2 208 324,00

2 208 324,00

1 500 000,00 zł

17

gmina

0210011

dolnośląskie

lubański

Lubań (gmina miejska)

2 175 000,00

2 500 000,00

Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Działkowej w Lubaniu. Zadanie przewiduje remont płyty boiska piłkarskiego, rozbudowę istniejącego skatparku, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, budowę toru
rowerowego typu "pumptrack" z infrastrukturą towarzyszącą, toru rolkarskiego, wykonanie bezobsługowej ścianki wspinaczkowej tzw. Skała boulderowa całorocznej, odporna na działanie czynników atmosferycznych, do wspinania
bez asekuracji, służąca przede wszystkim rekreacji, montaż ławek

1 500 000,00 zł

Budowa chodników przy drogach powiatowych 2184D w Mierczycach oraz 2177d w Kępach w gm. Wądroże Wielkie
18

19

powiat

gmina

0205000

0222022

dolnośląskie

dolnośląskie

jaworski

wołowski

1 412 330,08

Wińsko (gmina wiejska)

1 800 000,00

1 412 330,08

1 800 000,00

1 412 330,00 zł

Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców Gminy Wińsko – etap I przebudowa SUW Węgrzce -. W Gminie dramatycznie spada poziom wody pitnej. Woda z SUW Węgrzce zaopatruje obecnie
mieszkańców 22 wsi. Konieczne jest podłączenie następnych 10 wsi, łącznie 3/4 gminy. W celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na wodę dla ludzi, zwierząt hodowlanych oraz dozbrojenia terenów inwestycyjnych,
konieczna jest modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Węgrzce”.

1 300 000,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Ziębic poprzez przebudowę nawierzchni jezdzni i chodników przy ul. Mickiewicza w Ziębicach. Droga dojazdowa do osiedla domków, przy ul. Znajduje się przedszkole i obiekt po
SP nr 2 z boiskiem
20

gmina

0224063

dolnośląskie

ząbkowicki

Ziębice (gmina miejsko-wiejska)

1 242 000,00

1 380 000,00

1 242 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa obiektu sportowego OSiR o w miejscowości Chobienia. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: wykonanie instalacji nawodnienia boiska sportowego trawiastego; ułożenie nawierzchni
trawiastej boiska; zakup niezbędnego sprzętu sportowego; wykonanie nowych trybun ; wymienię nawierzchni kortów tenisowych , bieżni, boiska wielofunkcyjnego; montaż piłkochwytów i ogrodzenia
21

gmina

0211032

dolnośląskie

lubiński

Rudna (gmina wiejska)

1 200 000,00

1 200 000,00

22

gmina

0208112

dolnośląskie

kłodzki

Nowa Ruda (gmina wiejska)

3 000 000,00

8 500 000,00

1 200 000,00 zł

Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie
1 200 000,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D ul Piastowska w Jaworze Ułatwi szybszy dojazd do drogi S3 oraz do SSE Wałbrzych w Jaworze
23

24

powiat

gmina

0205000

0219052

dolnośląskie

dolnośląskie

jaworski

świdnicki

1 370 900,00

Marcinowice (gmina wiejska)

1 200 000,00

1 370 900,00

1 200 000,00

1 200 000,00 zł

Planowana inwestycja zakłada modernizację systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw na nowe energooszczędne (LED) we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy Marcinowice. Realizacja projektu w znaczącym
stopniu wpłynie na poprawę warunków oświetleniowych na drogach gminnych, a co za tym idzie podniesie poziom bezpieczeństwa osób poruszających się na tych obszarach inwestycji. Ponadto wymiana oświetlenia ulicznego na
LED-owe obniży koszty zakupu energii elektrycznej w gminie. Zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację pozostałych zadań własnych Gminy. Celem projektu jest wsparcie rozwoju obszarów
przestrzeni publicznej we wszystkich miejscowościach z zakresu zadania własnego Gminy Marcinowice poprzez podniesienie poziomu bezpieczeństwa w tych miejscowościach. Odbiorcami i użytkownikami projektu będą przede
wszystkim mieszkańcy, turyści oraz osoby korzystające z obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy. Razem około 6500 osób.

1 200 000,00 zł

Utworzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego - domu dziennej i całodobowej opieki dla seniorów Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku w Ścinawce Średniej w celu utworzenia domu opieki dla 45 osób
25

26

gmina

gmina

0208123

0219043

dolnośląskie

dolnośląskie

kłodzki

świdnicki

Radków (gmina miejsko-wiejska)

Jaworzyna Śląska (gmina miejsko-wiejska)

3 022 894,00

1 200 000,00

4 318 420,00

1 200 000,00

1 200 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej na potrzeby Centrum rehabilitacji m.in. pomieszczenia zabiegowe, sanitarne, techniczne wraz z zakupem niezbędnego
wyposażenia. W ramach projektu wykonane zostaną roboty budowlane m.in. roboty ziemne, konstrukcje, ocieplenie ścian i dachu, roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu, instalacje: wod-kan., wentylacji, elektryczne,
ogrzewanie oraz zakupiony zostanie niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. Głównym celem inwestycji jest zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług medycznych i poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy.

1 200 000,00 zł

Budowa Miejsca Obsługi Turysty wraz z infrastrukturą na ul. Mickiewicza w Szczawnie-Zdroju : miejsca parkingowe, odwodnienie, zagospodarowanie wód opadowych
27

gmina

0221031

dolnośląskie

wałbrzyski

Szczawno-Zdrój (gmina miejska)

1 700 000,00

1 700 000,00

1 200 000,00 zł

Przedmiotem jest zagospodarowanie terenu na którym odbędą się m.in. mistrzostwa świata w płukaniu złota. Inwestycja z przylegającym zalewem i ścieżkami rowerowymi utworzy centrum rekreacyjne. Powstanie scena dla
całorocznych imprez miejskich. Panele fotowoltaiczne oświetlą teren lampami LED. Postanie wielofunkcyjne boisko do siatkówki i lodowiska oraz toalety i prysznice. Stopień wodny z zastawką umożliwi wykorzystanie zalewu jako
zbiornika retencyjnego. Cały obszar obsłuży parking „park&ride”.
28

29

30

31

32

gmina

powiat

gmina

gmina

gmina

0226021

0211000

0216053

0225033

0219072

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

złotoryjski

Złotoryja (gmina miejska)

lubański

polkowicki

zgorzelecki

świdnicki

4 174 254,00

1 888 000,00

Przemków (gmina miejsko-wiejska)

Bogatynia (gmina miejsko-wiejska)

Świdnica (gmina wiejska)

1 170 000,00

1 131 857,62

3 600 000,00

5 217 818,00

1 200 000,00

1 300 000,00

1 131 857,62

4 500 000,00

33

gmina

0201043

dolnośląskie

bolesławiecki

Nowogrodziec (gmina miejsko-wiejska)

4 250 000,00

6 175 953,00

34

gmina

0208092

dolnośląskie

kłodzki

Lewin Kłodzki (gmina wiejska)

1 000 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00 zł

Zakup aparatu RTG dla NZOZ ŁCM sp. z o.o. w Lubaniu celem zapobiegania COVID19" Dotychczasowy sprzęt jest zamortyzowany, wyeksploatowany, brak dostępności części
zamiennych powoduje, iż aparat RTG z V.2007r. nie nadaje się do ciągłego użytkowania. Liczne
naprawy serwisowe powodują, iż pacjenci nie są diagnozowani w wyznaczonych terminach zarówno z
o. szpitalnych (O/COVID) i z poradni specjalistycznych. Wydłuża się zatem czas oczekiw. na badanie
diagnost., które przy wyeksploat. sprzęcie nie jest wystarczająco precyzyjne. Ten sprzęt, to
podstawowa diagnostyka w identyfikowaniu SARS-CoV-2.

Gmina planuje zrealizować inwestycję pn. Budowa cz. dróg ul. Topolowej i Wielkie Piece w Przemkowie. Inwestycja obejmie wykonanie kompleksowej infr. drogowej wraz z kanalizacją sanitarną, burzową oraz oświetleniem.
Planowane do przebudowy ulice zlokalizowane są na terenie os. mieszk. Huta i łączą 2 jego części tj. obszar wielorodzinnych bloków oraz domów jednorodzinnych. Obecnie drogi są w bardzo złym stanie technicznym. Realizacja
zadania ułatwi dostęp mieszkańcom peryferyjnych części os. mieszk. do jego centrum. W ramach zadania wykonany zostanie obustronny chodnik wzdłuż ul. Topolowej oraz jednostronny chodnik wzdłuż ul. Wielkie Piece

Rowerowo aktywni – budowa toru pumptrack na terenie kompleksu rekreacyjnego Zalew w Bogatyni”
Inwestycja obejmuje budowę toru rowerowego typu „pumptrack” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rekreacyjną.
W ramach inwestycji przewidziano m.in.:
1. Budowę toru rowerowego dla najmłodszych o długości 50 mb.
2. Budowę toru rowerowego dla średnio i zaawansowanych o długości 240 mb.
3. Budowę placu odpoczynku o powierzchni 100 m2
4. Wyposażenie obiektu w elementy małej architektury oraz oświetlenie.
5. Budowę siłowni zewnętrznej dla seniorów.
Przedmiotem zadania jest przebudowa szkoły podstawowej w Bystrzycy Górnej polegająca na: zwiększeniu ilości sal lekcyjnych, zmianie funkcji pomieszczeń, modernizacji sanitariatów, inst. wewnętrznych sanitarnych i
elektrycznych, wykonaniu wentylacji, wymianie oświetlenia na energooszczędne. Ponadto wykonana zostanie przebudowa z adaptacją pomieszczeń na bibliotekę, świetlicę i gabinety, nowa komunikacja budynku z salą sportową
wraz z zewnętrzną klatką schodową oraz budowa boiska i placu zabaw.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacja ujęcia wody w Gierałtowie
Inwestycja będzie obejmować: projekt; modernizację ujęcia wody; budowę SUW wraz w wyposażeniem technologicznym o wyd. 2400 m3/d; budowę zbiornika wody czystej o poj. Vu = 2x350m3 i odstojnika popłuczyn; tereny
zewn.; wykonanie nowej trafostacji; wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW; wykonanie systemu monitoringu pracy SUW.
Inwestycja z zakresu zadań własnych Gminy Nowogrodziec na gruntach stanowiących własność spółki ze 100 % udziałem Gminy Nowogrodziec - HYDRO-TECH sp. zo.o.

1 188 000,00 zł

1 170 000,00 zł

1 131 857,00 zł

1 100 000,00 zł

1 000 000,00 zł

Przebudowa zbiornika ze stali węglowej o poj. 50m3 mgazynującego wode pitną wraz z infrastrukturą
1 000 000,00 zł

Budowa obiektu mieszkalnego o charakterze opiekuńczo wychowawczym w Głogowie na potrzeby Domu Dziecka. Obejmuje prace budowlane z zagospodarowniem terenu oraz zakup wyposażenia
35

powiat

0203000

dolnośląskie

głogowski

2 000 000,00

2 000 000,00

1 000 000,00 zł
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica. Z uwagi na rozwój budownictwa istnieje pilna potrzeba zwiększenia przepustowości, która w b. roku zbliżyła się do max wydajności tj 96,3%..
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39

gmina

województwo

powiat

powiat

0201052

0200000

0207000

0207000

dolnośląskie

bolesławiecki

Osiecznica (gmina wiejska)

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

3 800 000,00

1 000 000,00

kamiennogórski

2 880 000,00

kamiennogórski

2 250 000,00

5 320 000,00

1 000 000,00

3 200 000,00

2 500 000,00

1 000 000,00 zł

Przedmiotem projektu o nazwie „Rozwój profilaktyki chorób nowotworowych – zwiększenie dostępności do badań cytologicznych na Dolnym Śląsku” jest utworzenie mobilnego i stacjonarnego gabinetu ginekologiczno-położniczego
w Dolnośląskim Centrum Onkologii, poprzez zakup cytobusa oraz sprzętu medycznego i wyposażenia do gabinetów, w których będą odbywać się przesiewowe badania cytologiczne pod kątem wykrywalności raka szyjki macicy. W
wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego będzie można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie zaawansowania choroby. Skrining cytologiczny jest najpopularniejszą metodą badań przesiewowych i
adresowany będzie do kobiet po 25 roku życia. Niezbędnym warunkiem efektywności skriningu cytologicznego jest jego masowość (stąd zakup cytobusa z wyposażeniem), gdyż szacuje się, że dopiero przy objęciu badaniami
przesiewowymi 75% populacji można uzyskać 25% spadek umieralności. Badania naukowe dowodzą, iż 1,5% - 2% rozmazów cytologicznych prezentuje nieprawidłowości wymagające dalszych procedur diagnostycznych.

Przedmiot: Przebudowa drogi powiatowej nr 3385D w Chełmsku Śląskim w km 0+000 – 3+686. Opis: Wykonanie warstw konstrukcyjnych wraz z podbudową, umocnienie poboczy, odtworzenie odwodnienia poprzez oczyszczenie
rowów, wymianę przepustów i wykonanie ścieku, regulacja zieleni poprzez wycinkę i korektę drzew, wycinkę zadrzewienia, budowa chodnika na odcinku 0,400 km, odnowa oznakowania pionowego i poziomego, ustawienie barier
energochłonnych. 4. Planowane miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji:

Przedmiot: Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze poprzez modernizację źródła ciepła i c.w.u., montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizację bud.
„C”.
Opis: modernizacja/wymiana instalacji c.o. oraz c.w.u. w budynku „A“ i „C“ szkoły, wymiana kotłów gazowych na kotły o lepszych parametrach, montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku „C“, wymiana oświetlenia na
energooszczędne w budynkach „A“, „B“ i „C“ oraz termomodernizacja budynku „C“ (częściowa wymiana stolarki, docieplenie ścian i dachu). 4. Planowane miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

Przedmiot: Przebudowa drogi powiatowej nr 3477D na odcinku Krzeszów – Czadrów w km 0+090 – 1+640.
Opis: Wykonanie warstw konstrukcyjnych wraz z podbudową, umocnienie poboczy, odtworzenie odwodnienia poprzez oczyszczenie rowów, wymianę przepustów i wykonanie ścieku, regulacja zieleni poprzez wycinkę i korektę
drzew, wycinkę zadrzewienia, remont obiektu mostowego na rzece Zadrna, odnowa oznakowania pionowego i poziomego oraz ustawienie barier energochłonnych.
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powiat

0207000

dolnośląskie

kamiennogórski

1 440 000,00

1 600 000,00

1 000 000,00 zł

Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem – ofiarami przemocy w Legnicy. W budynku przy ul. Przemysłowej 5 mieścić się będą: stołówka z zapleczem kuchennym, pomieszczenia administracyjne, terapii, sanitariaty,
pomieszczenia techniczne i gospodarcze, 17 pokoi mieszkalnych przeznaczonych dla matek z dziećmi, rodzin w kryzysowej sytuacji życiowej. Inwestycja obejmuje także układ komunikacyjny, zasilanie w media, kanalizację sanitarną i
deszczową. Obiekt będzie spełniać standardy dostępności.
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gmina

powiat

gmina

gmina

gmina

powiat

0262011

0220000

0203011

0209082

0225033

0202000

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

Legnica

4 339 705,50

trzebnicki

głogowski

legnicki

zgorzelecki

2 196 563,00

Głogów (gmina miejska)

Ruja (gmina wiejska)

Bogatynia (gmina miejsko-wiejska)

dzierżoniowski

902 500,00

870 000,00

868 142,38

972 000,00

5 105 536,00

2 196 563,00

950 000,00

970 000,00

1 000 000,00 zł

Przebudowa budynku „Domu Dziecka” w Obornikach Śląskich wraz z wyposażeniem w celu wyodrębnienia dwóch lokali, z których każdy stanowić będzie oddzielną placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla 14 dzieci.
Realizacja zadania wpłynie na:
-poprawę bezpieczeństwa dzieci przebywających w placówce (dostosowanie do wymogów ppoż.)
-poprawę warunków bytowych dzieci,
- zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
Powiat podpisał już umowę na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca przystąpił do I etapu prac tj. prace projektowe.
Działania inwestycyjne przy Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie (MORIUS) w celu poprawy dostępności architektonicznej przestrzeni i budynku publicznego dla osób niepełnosprawnych. Zadanie
obejmuje wykonanie 2 podjazdów i platformy dla ON, zagospodarowanie/dostosowanie terenu m.in.. zieleni, ciągów komunikacyjnych, w tym na potrzeby wózków, busów dla ON, niezbędne prace termomodernizacyjne
(docieplenie, cokoły, stolarka).
Budowa Sali gimnastycznej to inwestycja dzięki której powstanie nowoczesna i bezpieczna sala gimnastyczna, która zapewni dzieciom - uczniom szkoły podstwowej im Danuty Siedzikówny "Inki" odpowiednie warunku , w których
będą odbywały się zajęcia lekcyjne z wychowania fizycznego. Umożliwi ona także prowadzenie całorocznych dodatkowych zajęć ruchowych dla dzieci, młodziezy i dorosłych (np. SKS, aerobik) oraz będzie inspirować do aktywnego
spędzania czasu Będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy. Będzie to pierwsza sala gimnastyczna w gminie

1 000 000,00 zł

902 500,00 zł

870 000,00 zł

868 142,38

Inwestycja polega na wykonaniu prac termomodernizacyjnych, tj. dociepleniu dachu budynku Szpitala Gminnego w Bogatyni wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.
W ramach zadania planowane jest m.in. wykonanie docieplenia stropodachu, nowego pokrycia dachowego, instalacji odgromowej, a także instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.
Prace te poprawią stan techniczny obiektu, a także pozwolą znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie szpitala na energię cieplną i elektryczną, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów funkcjonowania obiektu, jak również pozwoli na
zmniejszenie wskaźników emisji związanych ze zużyciem energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych.

868 142,00 zł

972 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D polegająca na budowie chodnika od ul. Szewskiej 1 w Bielawie do zatoki autobusowej w Józefówku. Inwestycja polega na budowie chodnika o długości 840m, budowie 3 peronów
autobusowych, 1 zatoki autobusowej, 2 przejść dla pieszych z kostką integracyjną, 2 radarowych wyświetlaczy prędkości na wjazdach do miejscowości z obu stron.
Cel główny: poprawa bezpieczeństwa na drogach.

850 000,00 zł

Termomodernizacja budynków Przedszkola Publicznego nr 2 i Przedszkola Publicznego Nr 5 w Ząbkowicach Śląskich obejmuje wymianę pokrycia dachowego, wymianę łacenia, wymianę więźby dachowej, przebudowę kominów,
docieplenie dachów, wymianę orynnowania, wymianę instalacji odgromowej, wymianę okien. Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii,
co pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem.
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48

gmina

województwo

0224053

0200000

dolnośląskie

ząbkowicki

dolnośląskie

Ząbkowice Śląskie (gmina miejsko-wiejska)

850 000,00

1 293 650,00

1 000 000,00

1 293 650,00

850 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest zakup niezbędnego sprzętu technicznego – oświetleniowego, nagłośnieniowego i multimedialnego wraz z okablowaniem i oprogramowaniem dla Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka
Tomaszewskiego.
Wrocławski Teatr Pantomimy to instytucja artystyczna z wieloletnią tradycją i piękną historią działalności teatralnej Henryka Tomaszewskiego. Niestety od lat boryka z się wieloma problemami związanymi m.in. z brakiem
odpowiedniego sprzętu do realizacji produkcji teatralnych. Obecnie Teatr Pantomimy praktycznie nie dysponuje żadnym profesjonalnym sprzętem technicznym. Na stanie znajduje się m.in. kilkanaście mocno zużytych reflektorów i
statywów (produkcji ZSRR) zakupionych jeszcze w 1986 roku. Z nowego sprzętu Teatr posiada tylko 8 małych reflektorów kupionych w 2018 r.. Teatr nie posiada ani jednej konsolety do prowadzenia oświetlenia spektakli, żadnego
reflektora i głośników typu IP65 lub IP67 (standardów powszechnie obowiązujących). Również brak jest profesjonalnych sterowników, DMX-ów oraz przewodów sterujących i zasilających. Oprócz jednego analogowego projektora
(standardem są teraz cyfrowe) nie posiada żadnych innych multimediów, brakuje też ekranów do wyświetlania projekcji. Brak powyższego, podstawowego i niezbędnego sprzętu technicznego bardzo utrudnia funkcjonowanie i
pracę Teatru. Ta sytuacja sprawia, że budżet Teatru jest narażony na ponoszenie ogromnych kosztów związanych z każdorazowym wynajmem poszczególnych sprzętów do realizacji produkcji teatralnych czy prowadzenia
działalności edukacyjnej. Inwestycja w postaci sprzętu technicznego – oświetleniowego, nagłośnieniowego i multimedialnego pozwoli Teatrowi sprawnie funkcjonować i produkować spektakle na scenach wewnątrz budynków, jak
też produkować plenerowe przedstawienia, wydarzenia artystyczne i działania edukacyjne.

820 000,00 zł

Baza sprzętowo – materiałowa na potrzeby zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego i utrzymania dróg. Zadanie obejmuje budowę hali magazynowej, zaplecza socjalnego, zagospodarowanie terenu wraz z robotami
towarzyszącymi, zakup sprzętu w postaci koparko-ładowarki, ciągnika oraz samochodu osobowego na potrzeby objazdów terenowych.
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powiat

0221000

dolnośląskie

wałbrzyski

950 000,00

1 255 000,00

810 000,00 zł

50

gmina

0209011

dolnośląskie

legnicki

51

powiat

0214000

dolnośląskie

oleśnicki

52

gmina

0214073

dolnośląskie

oleśnicki

Chojnów (gmina miejska)

1 124 200,00

1 405 254,08

850 000,00

850 000,00

840 000,00

1 200 000,00

Przebudowa ul. Bielawskiej w chojnowie o długości 327,96 na dz nr 153, 7/1 7/3 458/1 380/1 ob. 0003 0004 Chojnów obejmująca budowę miejsc parkingowych i chodników z kostki betonowej brukowej, budowę zjaddów oraz
placu pod zbiórkę odpadów, wykonanie sieci oświetlenia ulicznego wykonanie odwodnienia poprzez system kanalizacji deszczowej, przełożenie istniejącego hydrantu i częśći inf. telekomunikacyjnej.

„Kompleksowa termomodernizacja poprzez docieplenie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę systemu ogrzewania na niskoemisyjne w obiektach należących do Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo
– Wychowawczych z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stale pozbawione opieki” inwestycja obejmie następujące zadania:
- Docieplenie elewacji budynku przy ul. 1 Maja 9c;
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. 1 Maja 8g;
- Docieplenie poddasza w budynku przy ul. 1 Maja 8g;
- Modernizacja istniejącego systemu ogrzewania wykorzystującego do opalania węgiel kamienny na ekologiczne kotłownie gazowe w budynku przy ul. 1 Maja 8g oraz w budynku przy ul. 1 Maja 9c;

800 000,00 zł

800 000,00 zł

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w m. Zawada poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie rozwiązań proekologicznych
Syców (gmina miejsko-wiejska)

750 000,00 zł
Przedmiot-poprawa dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej w gm. Borów poprzez modernizację infrastruktury drogowej. Obejmuje przebudowę 4 ulic: 3 w Borku Strzelińskim i 1 w Borowie o łącznej dł. ok. 930 mb,
chodników o dł.ok.610 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej, min. szer. jezdni 5m. Wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna. Obecnie drogi są w złym stanie techn. gł. nawierzchnia z kruszywa kamiennego, liczne koleiny,
ubytki, brak chodników, co ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo

53

gmina

0217012

dolnośląskie

strzeliński

Borów (gmina wiejska)

1 500 000,00

1 700 000,00

750 000,00 zł

54

gmina

0221011

dolnośląskie

wałbrzyski

Boguszów-Gorce (gmina miejska)

750 000,00

750 000,00

55

gmina

0216032

dolnośląskie

polkowicki

Grębocice (gmina wiejska)

791 425,16

1 582 850,31

Remont nawierzchni naturalnej boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Grębocicach oraz przebudowa trybun wraz z budową niezbędnej infrastruktury – przyłączem kanalizacji deszczowej”. Inwestycja obejmuje pierwszy
etap polegający na budowie trybun i zadaszenia.

740 000,00 zł

2 435 802,15

Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy – utworzenie terenów inwestycyjnych. Projekt przewiduje wykonanie robót drogowych (droga wewnętrzna, 2 zjazdy z drogi powiatowej, chodniki, miejsca postojowe) wodnokanalizacyjnych (kanalizacja sanitarna z oczyszczalnią ścieków, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa) elektrycznych (oświetlenie zewnętrzne, zasilanie oczyszczalni). W efekcie inwestycji zostanie zagospodarowany teren
poprzemysłowy o powierzchni 2 ha poprzez wydzielenie 11 działek, o powierzchni 1000 m2 - 7 szt., 2000 m2 – 2 szt., 2500 m2 - 2 szt., 4800 m2 – 1 szt., przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Głównym celem
jest zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP na obszarze gminy Głuszyca poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych. Projekt jest gotowy do realizacji gmina posiada wszelkie pozwolenia.

740 000,00 zł

2 157 587,43

Przedmiotem wniosku jest inwestycja polegająca na przebudowie i remoncie budynku mieszkalnego w Radwanicach przy ul. Parkowej o powierzchni użytkowej 412,57 m2 (powierzchnia zabudowy 269,28 m2, kubatura 3280,24 m2)
wraz z zagospodarowaniem terenu. Realizacja inwestycji przyczyni się do utworzenia 6 mieszkań komunalnych o znacznie poprawionych warunkach bytowych dla mieszkańców. W ramach inwestycji przewidziano również miejsca
postojowe, ciągi komunikacyjne, podjazd dla niepełnosprawnych.

700 000,00 zł

3 000 000,00

Rozbudowa szkoły podstawowej na dz nr 1003 w Tomaszowie Bolesławieckim Nadbudowa piętra na potrzeby szkoły podstawowej na parterowym budynku przedszkola wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt. Powstanie ok
380m2 dodatkowej powierzchni przeznaczonej na pomieszczenia dydaktyczne i pomocnicze. W związku z sukcesywnym wzrostem liczby mieszkańców wsi oraz utworzeniem klas 7 i 8, jest potrzeba uruchamiania dodatkowych
oddziałów w poszczególnych rocznikach, na co nie pozwala ograniczona przestrzeń

700 000,00 zł

15 000 000,00

20 000 000,00

Utworzenie regionalnej przychodni ambulatoryjnej opieki koordynowanej na potrzeby poprawy dostępności i jakości opieki zdrowotnej dla mieszkańców subregionu jeleniogórskiego i legnickiego oraz stworzenie ambulatorium na
rzecz wojsk amerykańskich stacjonujących na terenie powiatu bolesławieckiego. Inwestycja polega na budowie oddzielnego obiektu przychodni ambulatoryjnej przy szpitalu sieciowym II st. zabezpieczenia p.działania COVID-19 i
szpitalu węzłowym o powierzchni 2000 m2 ,w celu wydzielenia zakresu świadczeń z budynku szpitalnego, w którym są pacjenci zakażeni oraz podejrzani o zakażenie wirusem SARS-COV-2. Budynek będzie się składał z POZ i AOS.

700 000,00 zł

720 000,00

720 000,00

700 000,00

700 000,00

Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec, ob.. Stary Lesieniec

56

57

58

gmina

gmina

gmina

0221053

0216062

0201062

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

wałbrzyski

polkowicki

bolesławiecki

59

powiat

0201000

dolnośląskie

bolesławiecki

60

gmina

0223073

dolnośląskie

wrocławski

61

powiat

0224000

dolnośląskie

ząbkowicki

Głuszyca (gmina miejsko-wiejska)

Radwanice (gmina wiejska)

Warta Bolesławiecka (gmina wiejska)

841 570,00

1 000 000,00

1 500 000,00

750 000,00 zł

Zagospodarowane 2 miejsca na terenie gmin y 1. Skatepark w Sobótce 2. Plac zabaw z zsiłownią w Świątnikach.
Sobótka (gmina miejsko-wiejska)

700 000,00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich

62

63

gmina

powiat

0206072

0204000

dolnośląskie

dolnośląskie

jeleniogórski

Mysłakowice (gmina wiejska)

górowski

700 000,00

722 000,00

700 000,00

700 000,00 zł
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 115158 D w Mysłakowicach. Długość drogi wynosi – 330,90 mb. Stan techniczny nawierzchni drogi jest bardzo zły i kwalifikuje się do wymiany. Podstawowy zakres
inwestycji obejmuje:
- rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni i wykonanie nowej, jednolitej nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z całą konstrukcją, w celu poprawy warunków jazdy,
- wykonanie utwardzenia istniejących wjazdów indywidualnych,
- wykonanie poboczy utwardzonych,
- remont przepustów, - budowa oświetlenia.

700 000,00 zł

722 000,00

Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu. Przedsięwzięcie zawiera: ETAP I - wymiana kotłów węglowych na kody gazowe, ETAP II - wymiana instalacji C.O. i stolarki okiennej. W
chwili obecnej źródłem ciepła dla budynków ośrodka jest kotłownia węglowa, której stan techniczny nie gwarantuje bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepłą wodę, zarówno dla celów użytkowych jak i centralnego ogrzewania. Obiekt
znajduje się w strefie konserwatorskiej

700 000,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Żukowice poprzez budowę chodników”. Planuje się budowę chodników/ciągów pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg gminnych, a w szczególności
najmłodszych mieszkańców gminy oraz osób starszych i niepełnosprawnych. Piesi będą mogli bezpiecznie poruszać się w miejscach ku temu wyznaczonych, jak i osoby poruszające się pojazdami nie będą narażone na nagłe
pojawienie się pieszego przed kołami pojazdu. Zadanie wpłynie również na poprawę warunków życia mieszkańców i estetykę miejscowości.

650 000,00 zł

64

gmina

0203062

dolnośląskie

głogowski

Żukowice (gmina wiejska)

675 000,00

900 000,00

65

gmina

0214023

dolnośląskie

oleśnicki

Bierutów (gmina miejsko-wiejska)

650 000,00

700 000,00

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stroni. Reprofilacja terenu wokół świetlicy, budowa studni chłonnych, wzmocnienie gruntu wokół fundamentów, iniekcja krystaliczna ścian, elewacja budynku

66

powiat

0216000

dolnośląskie

polkowicki

67

gmina

0204043

dolnośląskie

górowski

68

gmina

0209082

dolnośląskie

legnicki

640 000,00

800 000,00

Wąsosz (gmina miejsko-wiejska)

1 500 000,00

1 500 000,00

Ruja (gmina wiejska)

600 000,00

650 000,00

650 000,00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej do gry w piłkę ręczną, siatkową, koszykową, do gry w tenisa i w badmintona przy Zespole Szkół w Polkowicach. Głównym celem
przedsięwzięcia jest umożliwienie prawidłowego rozwoju fizycznego uczniom Zespołu Szkół w Polkowicach, a także mieszkańcom okolicznych osiedli mieszkaniowych (typowych „blokowisk”), dzięki powstaniu ogólnodostępnej
zewnętrznej infrastruktury sportowej.

640 000,00 zł

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Czarnoborsku
620 000,00 zł
Droga w Brenniku jest bardzo ważnym elementem infrastruktury drogowej na terenie gminy Ruja, ponieważ stanowi łącznik pomiędzy miejscowością Brennik a droga powiatową w kierunku autostrady A4 - zjazd Wądroże Wielkie.
Jednocześnie jest to droga łącząca się z drogą powiatową prowadzącą do miasta Legnica. W miejscowości były tylko naprawy bieżące dróg z uwagi na mały budżet gminy

600 000,00 zł

Istniejące w gminie Gromadka oświetlenie uliczne jest niewystarczające a jego stan techniczny niezadowalający. Zadanie zakłada budowę oświetlenia ulicznego typu led w 4 miejscowościach gminy Gromadk : łącznie 122 latarnie z
energooszczędnymi oprawami oświetlającymi główne ciągi komunikacyjne w miejscowościach Gromadka, Osła, Borówki i Nowa Kuźnia. Oświetlenie zostanie wyposażone w system sterowania i oszczędzania energii elektrycznej.
69

gmina

0201032

dolnośląskie

bolesławiecki

Gromadka (gmina wiejska)

790 000,00

790 000,00

600 000,00 zł

70

gmina

0203042

dolnośląskie

głogowski

Kotla (gmina wiejska)

650 000,00

900 000,00

71

gmina

0223073

dolnośląskie

wrocławski

Sobótka (gmina miejsko-wiejska)

970 000,00

970 000,00

72

gmina

0214083

dolnośląskie

oleśnicki

Twardogóra (gmina miejsko-wiejska)

1 200 000,00

1 500 000,00

Przebudowa budynków gminnych na świetlice środowiskowe w miejscowościach Będzin, Domasławice i Olszówka. W przypadku Będzina i Domasławic - dostosowanie obiektów pod względem higieniczno- sanitarnym (toaleta,
kuchnia), natomiast w przypadku obiektu w Olszówce prace budowlane dotyczyć będą sali wielofunkcyjnej, korytarza, toalety, część kuchennej, zmywalni, magazynu, i kotłowni (gazowa).

600 000,00 zł

73

gmina

0225063

dolnośląskie

zgorzelecki

Węgliniec (gmina miejsko-wiejska)

704 773,00

789 475,00

Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej. Centrum powstaje w celu zapewnienia mieszkańcom rehabilitacji po COVID-19, ma na celu zniwelowanie pochorobowych
powikłań.

600 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest zadanie pn. Przebudowa dróg i budowa chodników na terenie Gminy Kotla. Na terenie Gminy Kotla ze względu na zły stan techniczny istnieje potrzeba jest przebudowy dróg ponadto większość
miejscowości pozbawiona jest ciągów pieszych. W celu poprawy bezpieczeństwa planuje się przebudowę dróg oraz budowę chodników.

600 000,00 zł

budowa remizy OSP w Ksieginiach Małych, 3 stanowiskowy garaż dla wozów, salą szkoleń. Zakończono stan surowy zamknięty Trwają roboty tynkarskie, ściany działowe, instalacje
600 000,00 zł

74

gmina

0225033

dolnośląskie

zgorzelecki

Bogatynia (gmina miejsko-wiejska)

1 164 935,24

1 164 935,24

75

gmina

0218052

dolnośląskie

średzki

Udanin (gmina wiejska)

600 000,00

600 000,00

76

gmina

0207022

dolnośląskie

kamiennogórski

Kamienna Góra (gmina wiejska)

821 617,02

912 907,80

77

gmina

0225063

dolnośląskie

zgorzelecki

Węgliniec (gmina miejsko-wiejska)

1 197 160,00

1 231 066,00

78

gmina

0206031

dolnośląskie

jeleniogórski

Piechowice (gmina miejska)

720 000,00

900 000,00

Inwestycja polega na budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków wraz z altaną i placem zabaw. Realizacja tej inwestycji pozwoli stworzyć w Bratkowie centrum spotkań mieszkańców - ośrodek, wokół którego będzie się
skupiało życie kulturalno-rekreacyjne wsi, a którego na tę chwilę brakuje. Będzie ona również miejscem spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, a także stanowić będzie element budowania świadomości regionalnej i
kulturowej – projekt zakłada bowiem budowę obiektu stylizowanego na charakterystyczną dla tutejszego rejonu tradycyjną konstrukcję przysłupową.

600 000,00 zł

W ramach operacji zostaną przebudowane świetlice wiejskie na terenie Gminy Udanin, które dzięki przeprowadzonym robotom budowlanym będą spełniać wymogi warunków technicznych , staną się bardziej funkcjonalne i
przyjazne użytkownikom, czyli mieszkańców sołectwa i gminy. Aby aktywizować lokalną społeczność koniecznym staje się tworzenie warunków do podejmowania działalności, co w konsekwencji doprowadzi do rozwoju oferty zajęć
aktywizacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców

600 000,00 zł

Przebudowa kompleksu boisk zewnętrznych istniejących w Zespole Szkół w Pisarzowicach. Obecnie maja fatalny stan techniczny oraz urazogenną nawierzchnię asfaltową
600 000,00 zł
Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu - etap 2. Przebudowa od ul. Lesnej do końca drogi o dł 418 m. Istniejąca nawierzchnia w stanie dużego wyeksploatowania

79

gmina

0222013

dolnośląskie

wołowski

Brzeg Dolny (gmina miejsko-wiejska)

1 500 000,00

600 000,00 zł
Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta Piechowice od skrzyżowanie ul. Kryształowej i 1 maja i drogi krajowej nr 3 (Piechowice Górne) wraz z ul. Zieloną. Realizacja projektu wynika z
konieczności uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Piechowice i dociążenia miejskiej oczyszczalno ścieków, której obciążenie w chwili obecnej wynosi ok 60%

600 000,00 zł

1 500 000,00

Utworzenie „Centrum Aktywnego Seniora” w Brzegu Dolnym. Inwestycja obejmuje: przebudowę i adaptację dawnych pawilonów handlowych wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania, dostosowanie obiektu do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Cel: poprawa jakości życia-usługi społeczne dla 30 seniorów w zakresie: dziennej opieki, rehabilitacji, zajęć edukacyjnych, ruchowych. Zakres prac: roboty budowlane, wymiana: instalacji elekt, wod-kan., c.o.,
stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewn. i dachu, roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu, wyposażenie obiektu.

600 000,00 zł

Zadanie pn. „Rewitalizacja wieży ciśnień w m. Góra” polega m.in. na wykonaniu elewacji zewnętrznej, wymianie pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową, wzmocnieniu konstrukcji ścian, wymianie i renowacji istniejących
okien, przebudowie instalacji elektrycznej, odrestaurowaniu wnętrza, zamontowaniu iluminacji zabytku, zagospodarowaniu terenu. Ponadto prace budowlane polegają również na dostosowaniu obiektu do funkcji punktu
widokowego.

525 000,00 zł

80

gmina

0204013

dolnośląskie

górowski

Góra (gmina miejsko-wiejska)

1 676 130,00

1 676 130,00

81

gmina

0216043

dolnośląskie

polkowicki

Polkowice (gmina miejsko-wiejska)

500 000,00

1 200 000,00

82

powiat

0212000

dolnośląskie

lwówecki

500 000,00

600 000,00

Zakup specjalistycznego sprzętu wykozystywanego w działaniach ratowniczych tj cięzki samochód ratowniczo - gaśniczy wraz z wyposażeniem dla OSP W Sobinie
500 000,00 zł
Modernizacja szybu windy oraz zakup nowej kabiny windy w budynku Szpitala w Gryfowie Śląskim przy ul. Rzecznej 25 Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim. Adaptacja starej windy towarowej na
potrzeby windy osobowej mieszczącej łóżko. Modernizacja elektryki, drzwi oraz kabiny wrazs z systemem bloczków Kost wg. kostorysu inwestorskiego 600 000 zł

500 000,00 zł

Przedmiotem planowanej inwestycji jest wykonanie budowy dróg gminnych wewnętrznych ulic Poziomkowej na długości ok 290 m, Aroniowej na długości ok 210 m i Śliwkowej na długości ok 130 m w Jerzmanowej, w tym budowa
jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej, budową linii kablowej oświetlenia oraz budowa sieci wodociągowej.
83

84

gmina

gmina

0203032

0218052

dolnośląskie

dolnośląskie

głogowski

średzki

Jerzmanowa (gmina wiejska)

Udanin (gmina wiejska)

3 100 000,00

1 500 000,00

3 100 000,00

3 110 884,04

500 000,00 zł

Zadanie polega na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Ujazd Dolny, Ujazd Górny i Jarosław oraz pozostałych miejscowości, których problem nieuporządkowanej infrastruktury wodnokanalizacyjnej. Inwestycja swym zakresiem obejmie m.in: modernizacje Stacji Uzdatniania Wody w Ujeździe Dolnym, renowację 3 studni głębinowych, budowę kanalizacji na tereni SUW, zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej,
budowę sieci wodociągowej w Ujeździe Górnym oraz sieci wodociągowej w Jarosławiu. Gmina Udanin otrzymała w roku 2020 dofinansowanie w wysokości 155505,00 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021.
Procedura przetargowa jeszcze nie została uruchomiona. W chwili obecnej sytuacja Gminy nie jest korzystna Wystąpienie pandemii spowodowało zdecydowanie niższe wpływy z podatków i opłat lokalnych. Stale rosną wydatki
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ponadto, zgodnie z opinią RIO Gmina nie może zaciągać dalszych zobowiązań finansowych

500 000,00 zł

Termomodernizacja i remont siedziby Ośrodka Kultury i Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko w Ołdrzychowicach Kł., który jest centralnym miejscem organizacji życia kulturalnego gminy. Zakres rzeczowy projektu: termomodernizacja
budynku, wymiana źródła ciepła, montaz instalacji fotowoltaicznej, modernizacja sali widowskowej, garderób, sceny, instalacji, klimatyzacji, dostosowanie dla os. niepełnosprawnych
85

86

87

gmina

gmina

gmina

0208072

0217053

0214062

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

kłodzki

strzeliński

oleśnicki

Kłodzko (gmina wiejska)

Wiązów (gmina miejsko-wiejska)

Oleśnica (gmina wiejska)

2 500 000,00

700 000,00

500 000,00

3 000 000,00

900 000,00

850 839,89

500 000,00 zł

Przedmiotem realizacji zadania jest przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m Wyszonowice. Obecnie budynek nie spełnia swojej funkcji ze względu na zły stan techniczny. Dostosowanie obiektu do istniejących potrzeb
mieszkańców oraz dostosować dla osób niepelnosprawnych. Dodatkowo termomodernizacja oraz wymiana dachu, przebudowa parteru i piętra. Na terenie miejscowości funkcjonuje Stowarzyszenie "Wspólna Sprawa" organizujące
czas wolny dla osób starszych. Organizacja współpracuje z gminą, bierze udział w organizacji imprez
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sokołowicach.
Zadanie obejmuje rozbudowę Szkoły Podstawowej w m. Sokołowice o trzy sale lekcyjne oraz pomieszczenia administracyjne o powierzchni 141,50 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Rozbudowę zaprojektowano w lekkiej
konstrukcji drewnianej szkieletowej. Konstrukcję ścian zaprojektowano jako układ słupowy z wypełnieniem wełną mineralną oraz usztywnioną płytami OSB Konstrukcję dachu zaprojektowano jako układ krokwiowy przegubowo
oparty na istniejącej ścianie murowanej.

500 000,00 zł

500 000,00 zł

Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych Poszerzenie jezdni, poprawa nośności konstrukcji nośnych, urzadzenia BRD

88

89

90

gmina

gmina

gmina

0215022

0208011

0213022

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

oławski

kłodzki

milicki

Domaniów (gmina wiejska)

Duszniki-Zdrój (gmina miejska)

Krośnice (gmina wiejska)

1 000 000,00

1 000 000,00

844 500,00

1 000 000,00

1 000 000,00

844 500,00

500 000,00 zł

Przedmiotem planowanej inwestycji jest wykonanie do 5 odwiertów badawczych mających na celu rozpoznanie możliwości poboru wody pitnej ze źródeł podziemnych. Inwestycja ma na celu zabezpieczenie mieszkańców DusznikZdroju, kuracjuszy oraz turystów w wodę do celów bytowo-komunalnych w przypadku ograniczenia możliwości korzystania z obecnego powierzchniowego źródła wody. Jest to bardzo istotny projekt ze względu na fakt
występowania w przeszłości wielu sytuacji, gdy pobór wody ze źródła powierzchniowego był niemożliwy – bądź ze względu na deficyt wody w okresie suszy bądź ze względu na „łatwość” zanieczyszczenia źródła czynnikami
biologicznymi. Ponadto nowe źródła wody pitnej są niezbędne, biorąc pod uwagę szybkość rozrastania się infrastruktury turystycznej i ilości miejsc noclegowych w naszej gminie.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźnica Czeszycka (na obszarze rewitalizacji zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (ciągi komunikacyjne, oświetlenie,
kosze, ławki). Budynek jednokondygnacyjny o pow. użytkowej 149,06m², kubaturze 847m³, ogrzewany elektrycznie, składa się z: sali głównej (80,13m²), części sanitarno – szatniowej, zaplecza kuchennego i tarasu zewnętrznego
(24,5m²).
Obiekt służyć będzie mieszkańcom miejscowości oraz instytucji kultury -zajęcia i warsztaty dla mieszkańców.

500 000,00 zł

500 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej dla sołectwa Giebułtów, przysiólka Augustów. Od 2015 na terenie gm. Mirsk występuje deficyt wody pitnej. Dotychczas wybudowano nowe ujęcie wody w m. Giebułtów, dzięki temu wystąpiła możliwość
budowy sieci wodociągowej dla mieszkańców przysiółków sołectwa
91

92

93

gmina

gmina

gmina

0212043

0223032

0219043

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

lwówecki

wrocławski

świdnicki

Mirsk (gmina miejsko-wiejska)

Jordanów Śląski (gmina wiejska)

Jaworzyna Śląska (gmina miejsko-wiejska)

2 000 000,00

700 000,00

980 000,00

2 000 000,00

500 000,00 zł

800 000,00

„Przebudowa obiektu użyteczności publicznej” – siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Zdrowia w Jordanowie Śląskim. Zadanie przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej jak również
przystosowania obiektu do korzystania przez osoby nie w pełni sprawne. Planuje się wykonanie termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła na ogrzewanie pompą ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dobudowanie
windy dla osób ze szczególnymi potrzebami.

500 000,00 zł

980 000,00

Przedmiotem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa i zniesienie barier architektonicznych na ul. Wolności, 1 Maja i Świdnickiej w Jaworzynie Śl. poprzez przebudowę chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
zagospodarowanie terenów zielonych, bezpieczne przejście dla pieszych, monitoring, oświetlenie. Zły stan techniczny infrastruktury jest dużym utrudnieniem w komunikacji pieszo-kołowej. Problemem jest utrudniony dostęp do
stref aktywności gospodarczej i instytucji publicznych. Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych, poprawa poziomu życia mieszkańców i ułatwienie dostępu do instytucji publicznych poprzez
udostępnienie nowoczesnej infrastruktury.

500 000,00 zł
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95

96

97

98

99

gmina

gmina

gmina

gmina

gmina

gmina

0224032

0216022

0216053

0225011

0225043

0203052

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

ząbkowicki

polkowicki

polkowicki

zgorzelecki

zgorzelecki

głogowski

Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)

Gaworzyce (gmina wiejska)

Przemków (gmina miejsko-wiejska)

Zawidów (gmina miejska)

Pieńsk (gmina miejsko-wiejska)

Pęcław (gmina wiejska)

450 689,86

450 000,00

500 000,00

1 239 577,00

500 000,00

700 000,00

450 689,86

450 000,00

590 000,00

1 239 577,00

640 000,00

700 000,00

Planowana inwestycja obejmuje ciągi pieszo-rowerowe prowadzące do powstającego nowego
obiektu sportowego, realizowana pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na
dz. 393, 313, 314/4, 314/5 i 335 do parametrów wymaganych dla dróg publicznych” w ramach
zadania „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II –
Kamienieckie Doły”.

Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaworzycach – etap I, to inwestycja polegająca na rozbudowie istniejącego obiektu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń i dostosowaniem ich dla potrzeb
mieszkańców oraz działań prorozwojowych w miejscowości Gaworzyce.
Zakres prac obejmuje przebudowę i rozbudowę dwukondygnacyjnego budynku w zakresie:
- rozbudowy części parterowej obiektu na nowe szatnie, pomieszczenia gospodarcze i salę spotkań,
- rozbudowy i przebudowy instalacji c.o., wod.-kan. i elektrycznej,
- dostosowanie obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

450 689,86 zł

450 000,00 zł

Podstawowym założeniem projektu jest rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Przemkowie poprzez dokonanie zabiegów pielęgnacyjnych istniejącej szaty roślinnej, wyeksponowanie miejsc o znaczeniu historycznym, remont
sceny, utwardzenie alejek spacerowych oraz doposażenie terenu w elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, stół do gier edukacyjnych oraz oświetlenie terenu. Planowane działania skierowane są na zwiększenie
atrakcyjności miejsca publicznego poprzez wyeksponowanie jego walorów przyrodniczo-krajobrazowych i historycznych oraz położonych w centrum parku dwóch stawów połączonych ciekiem, istniejących już na planie miasta z
1873 r. Wszystkie podejmowane w ramach projektu działania są skierowane na pobudzenie społecznego wykorzystania centralnej, „zielonej” części miasta, zwiększenie zainteresowania mieszkańców i turystów spędzaniem w nim
wolnego czasu, poprzez poprawę stanu terenów publicznych.

450 000,00 zł

Inwestycja ma na celu przebudowę ul. Jana Pawła II, która stanowi centrum Zawidowa, gdzie zlokalizowany jest Urząd Miasta i MOPS, obiekty sakralne, liczne punkty handlowo - usługowe oraz zakłady pracy. Ulica łączy z rynkiem
miejskim, obecne modernizowanym z Funduszu Dróg Samorządowych, a następnie z ul. Zgorzelecką, która jest drogą wojewódzką zmierzająca w kier. Jeleniej Góry, Zgorzzelca, Bogatyni i Rep. Czeskiej. Projekt przewiduje
kompleksowe rozwiązania techniczno - budowlane zaplanowanych robót, które wynikają z lokalnych potrzeb komunikacyjnych, podniosą poziom bezpieczeństwa nierchronionych uczestnków ruchu oraz zagwarantują sprawne
odwodnienie drogi. Zakres opracowania: przebudowa nawierzchni jezdni chodników, kraweżników oraz odwodnienia

400 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej ul. Ruczajowa w Pieńsku o długości 184 m i szerokości 6 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z kanalizacją deszczową. W ramach przebudowy drogi zostaną zrealizowane następujące
roboty budowlane:
-wykonanie odwodnienia drogi – kanalizacja deszczowa,
-wykonanie konstrukcyjnych warstw podbudowy,
-wykonanie nawierzchni drogi oraz wjazdów z kostki betonowej o gr.8 cm, -szerokość pasa zieleni 2 x 2,10 m.

400 000,00 zł

Budowa chodnika w m. Pęcław wzdłuż drogi powiatowej nr 330.
Budowa chodnika z kostki brukowej Polbruk ok. 400 mb :
-montaż krawężników 15cm x 30cm
- montaż krawężników 8cm x 30cm
- budowę zjazdów
- budowę studzienek odwadniających
- budowę przepustów
- dogęszczenie sieci oświetlenia ulicznego.
- utworzenie przejść dla pieszych.
Cała inwestycja to ok. 2000m2
Planowa inwestycja przyczyni się do utworzenia ciągu pieszego, który zwiększy bezpieczeństwo szczególnie dzieci dojeżdżających do szkoły w dotarciu do przystanku PKS.

400 000,00 zł

Budowa skateparku w Bystrzycy, budowa siłowni zewnętrznej z elementami street workout w Lizawicach oraz budowa siłowni zewnętrznej w Niwniku.
100

101

gmina

gmina

0215042

0224073

dolnośląskie

dolnośląskie

oławski

ząbkowicki

Oława (gmina wiejska)

Złoty Stok (gmina miejsko-wiejska)

480 000,00

400 000,00

600 000,00

400 000,00

400 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącego ciągu pieszego wzdłuż ul. Wiejskiej w Złotym Stoku. Aktualnie istniejący ciąg pieszy jest w bardzo złym stanie technicznym. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych
poprzez budowę chodnika, przejść dla pieszych oraz zwiększenie ilości źródeł światła poprzez wymianę starego oświetlenia typu parkowego na nowoczesne energooszczędne na ul. Wiejskiej w Złotym Stoku, leżącej na działce nr
ewid. 670 obręb Złoty Stok.

400 000,00 zł

Inwestycja polega na budowie świetlicy we wsi Dąbrowa Górna. Obiekt planowany jest jako kontenerowy, parterowy, niepodpiwniczony (bryła o formie prostej na planie prostokąta ), z dachem płaskim, pow. zabudowy 75 m2 ,
pow. użytkowa 68,49 m2; wejście główne do budynku z sali głównej - od frontu, wejście do aneksu kuchennego od strony pn – wsch. Obiekt zlokalizowano w sąsiedztwie terenów rekreacyjno-sportowych wsi . Świetlica umożliwi
integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców.
102

gmina

0211022

dolnośląskie

lubiński

Lubin (gmina wiejska)

400 000,00

550 000,00

400 000,00 zł

Przebudowa ul. Irysowej koło cmentarza w m. Grębocice. Oraz Budowa drogi na osiedlu mieszkaniowym w m. Grębocice Irysowa etap 4. Realizacja tych projektów pozwoli na wykonanie pełnej komunikacji mieszkańców z
właścicielami posesji zlokalizowanymi na ul Irysowej oraz skominukuje Cmentarz Komunalny

103

104

105

106

gmina

powiat

gmina

powiat

0216032

0222000

0212053

0211000

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

polkowicki

Grębocice (gmina wiejska)

wołowski

lwówecki

lubiński

1 260 000,00

550 000,00

Wleń (gmina miejsko-wiejska)

3 770 314,00

16 510 952,68

1 800 000,00

550 000,00

3 770 314,00

16 510 952,68

400 000,00 zł

Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie, w zakresie:
− wymiany kotła na paliwo stałe na kocioł opalany gazem 30 kW,
− modernizacji instalacji C.O.,
− wymiany wewnętrznych instalacji wody i kanalizacji,
− modernizacji instalacji elektrycznej – nowe okablowanie oświetlenia LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych 5 kW,
− robót budowlanych, obejmujących ocieplenie posadzki, tynki elewacji, roboty malarskie i wykończeniowe wewnątrz budynku,
− naprawa tynków elewacji.
Inwestycja pn: „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Wleń mająca na celu likwidację wykluczenia
komunikacyjnego małych gmin”.
Charakterystyka zadania:
1. Przebudowa ul. Pocztowej wraz z sieciami infrastruktury podziemnej,
2. Przebudowa ul. Górskiej wraz z sieciami infrastruktury podziemnej,
3. Przebudowa ul. Chopina wraz z sieciami infrastruktury podziemnej
4. Przebudowa drogi gminnej w m. Nielestno.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży z salą sportową, siłownią i salami do rehabilitacji oraz stołówką i biblioteką wraz z instalacją fotowoltaiczną przy Al. KEN 6 w Lubinie na
potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSzW), w celu poprawy warunków kształcenia. Planuje się również prace związane z zagospodarowaniem terenu wraz z budową placu zabaw dla dzieci i terenowymi
pracowniami do kształcenia zawodowego, a także budowę łącznika między budynkami, zapewniającego swobodną komunikację dla uczniów SOSzW.

400 000,00 zł

400 000,00 zł

400 000,00 zł

Gmina Łagiewniki jest gminą wiejską, która charakteryzuje się rozproszoną zabudową, a tym samym, dużą ilością dróg komunikacyjnych. Rozbudowana sieć drogowa niesie za sobą, szereg potrzeb m.in. związanych z ich
modernizacją, utrzymaniem i poprawą bezpieczeństwa.
Projekt zakłada wykonanie sieci oświetlenia drogowego ul. Sportowej w m. Oleszna i oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 z drogą powiatową nr 3013D w m. Ratajno, w tym świetlenie trzech przejść dla pieszych.
107

gmina

0202062

dolnośląskie

dzierżoniowski

Łagiewniki (gmina wiejska)

550 000,00

550 000,00

400 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy wiejskiej w Myślinowie.Obiekt o łącznej powierz.użytk. ok. 170 m2 składał się będzie z sali do spotkań mieszkańców oraz pomieszczeń gospod. i sanitarnych.Będzie to budynek
murowany, parterowy, który ogrzewany będzie odnawialnymi źródłami energii:pompą ciepła z fotowoltaiką.Ulokowany będzie w środkowej części wsi i stanowił będzie centrum rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców.Będzie
również przeznaczony do celów edukacyjnych społeczn.lokalnej.
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109

110

111

112

113

gmina

gmina

powiat

gmina

gmina

powiat

0205032

0221063

0216000

0224013

0212013

0225000

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

jaworski

wałbrzyski

Męcinka (gmina wiejska)

Mieroszów (gmina miejsko-wiejska)

polkowicki

ząbkowicki

lwówecki

500 000,00

1 100 000,00

608 748,00

Bardo (gmina miejsko-wiejska)

Gryfów Śląski (gmina miejsko-wiejska)

zgorzelecki

845 856,25

300 000,00

500 000,00

700 000,00

1 100 000,00

400 000,00 zł

Przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Siodle. Inwestycja obejmuje przebudowę sieci
wodociągowej o długości 2,5 km. w miejscowości Nowe Siodło w Gminie Mieroszów. Sieć
wodociągowa powstanie na terenie 14 działek obręb: Nowe Siodło. Będzie doprowadzała wodę do
zbiornika głównego i tym samym zasilała miasto Mieroszów oraz sołectwa: Nowe Siodło, Golińsk,
Kowalowa. W ramach inwestycji, która jest przedmiotem wniosku, opracowany zostanie kompletny
projekt budowlany z uzgodnieniami. Przewidziano również koszty ustanowienia nadzoru
inwestorskiego

400 000,00 zł

760 935,00

Budowa instalacji fotowoltaicznej z modernizacją oświetlenia wewnętrznego oraz modernizacją
instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Chocianowie w ramach zadania „Termomodernizacja
Zespołu Szkół w Chocianowie – etap II”.

400 000,00 zł

890 375,00

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nawierzchhni i infrastruktury drogi gminnej wewnętrznej, dojazdowej na dz 36, która stanowi własność Gminy Bardo. Aktualnie droga posiada nawierzchnię utwardzoną różnymi materiałami
kamiennymi, która jest w bardzo złym stanie. Liczne koleiny i wyboje oraz ubytki stanowią duże zagrożenie dla ruchu pieszego i kołowego. Długośc odcinka 236 mb i ączy ul. Chabrową i Polną. Planuje się dodatkowo wykonanie
oświetlenia ulic Chabrowej oraz ul. Wrzosowej.

357 000,00 zł

400 000,00

2 100 000,00

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Gryfowie Śląskim wraz z przebudową sieci kanalizacyjnych znajdujących się pod powierzchnią tego chodnika. W/w chodnik i ulica przy ktorej jest on
zlokalizowany jest powiazana z centrum Gryfowa Śl. Długość chodnika 480 mb, szerokość 2. Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm w pasie chodnika uzbrojenie podziemne. Zły stan techniczny wymaga pilnej przebudowy, która
zaplanowano wraz z przebudową sieci kanalizacyjnych

„Przebudowa pomieszczeń Oddziału ZLO Psychiatrycznego w Sieniawce w celu zabezpieczenia epidemiologicznego pacjentów w związku z występowaniem COVID oraz zakup nowoczesnej centrali wentylacyjnej z filtrami HEPA na
salę zabiegową oddziału laryngologii” w WS SP ZOZ w Zgorzelcu dotyczy: 1. przebudowa pomieszczeń Oddziału ZLO Psychiatrycznego w Sieniawce - zabezpieczenie epidemiologiczne grupy najbardziej zagrożonej pandemią 2. Zakup
wraz z pracami towarzyszącymi centrali wentylacyjnej na salę zabiegową oddziału laryngologii ma na celu zabezpieczenie epidemiologiczne

300 000,00 zł

300 000,00 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice, wyposażonej w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, grzewczą i wentylacje wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną (zbiornikiem bezodpływowym,
kanalizację deszczową ze zbiornikiem na wody opadowe, przyłączem wodociągowym, wewnętrzną energetyczną linią zasilającą oraz parkingkiem) oraz wyposażeniem świetlicy.
114

gmina

0223073

dolnośląskie

wrocławski

Sobótka (gmina miejsko-wiejska)

520 000,00

520 000,00

300 000,00 zł

Budowa infrstruktury zaopatrzenia w woda południowej części gminy Głogów. Zapewni mieszkańców stały i bezpieczny dostęp do wody o odpowiedniej jakości i ilości oraz wyrowna szanse na poziomie życia w terenach wiejskich
115

116

117

gmina

powiat

gmina

0203022

0219000

0214023

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

głogowski

Głogów (gmina wiejska)

świdnicki

oleśnicki

2 990 000,00

3 700 000,00

Bierutów (gmina miejsko-wiejska)

659 066,57

2 990 000,00

300 000,00 zł

3 700 000,00

Inwestycja Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę i budowę ciągów pieszych i rowerowych na terenie Powiatu Świdnickiego przeznaczona jest do realizacji na terenie gmin: Świebodzice dp 2914D i 2888D, Dobromierz dp
2794D w Dzierzkowie, Żarów dp 2085D w Bukowie, Strzegom dp 2888D w Olszanach, Świdnica dp 1990D odc. Świdnica- Jagodnik. Inwestycja stanowi wsparcie rozwoju obszarów przestrzeni publicznej z zakresu zadań własnych
zarządcy dróg powiatowych, podnosząc poziom bezpieczeństwa na drogach.

300 000,00 zł

659 066,57

Wnioskujemy o dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie parkingu przy Urzędzie Miejskim w Bierutowie. Budżet inwestycji to 659 066,57 zł. Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie 100 %
inwestycji. Planowany zakres prac to rozbiórka i wymiana istniejącej nawierzchni, zjazdu oraz chodnika oraz wykonanie nowych miejsc parkingowych. Gmina posiada dokumentację projektową (koszt poniesiony 29 520,00 zł) oraz
pozwolenie na budowę.

300 000,00 zł

Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Przedsięwzięcie zawiera: etap I : wymiana stolarki okiennej w Sali gimnastycznej i salach lekcyjnych na I pietrze, etap II : wymiana stolarki okiennej w auli i Salach
lekcyjnych na II piętrze
118

119

powiat

gmina

0204000

0210042

dolnośląskie

dolnośląskie

górowski

lubański

640 000,00

Lubań (gmina wiejska)

450 010,00

640 000,00

500 012,00

300 000,00 zł

Zaplanowano przebudowę świetlicy w m. Mściszów. Przewiduje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ław fundamentowych, wymianę podłóg, ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem tynku, wymianę źródła ciepła,
wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej oraz częściowo wywiewnej mechanicznej, montaż klimatyzacji. Zaplanowano
przebudowę pomieszczeń kuchennych, pomocniczych oraz sanitariatów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

300 000,00 zł

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy obiektach edukacyjnych w gminie Czarny Bór. Nowe miejsca postojowe, oświetlenie, mała architektura, place zabaw, stojaki na rower
120

gmina

0221042

dolnośląskie

wałbrzyski

Czarny Bór (gmina wiejska)

600 000,00

800 000,00

300 000,00 zł

Przedmiotem zadania jest Budowa chodnika na ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej. Zakres robót obejmuje
budowę chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na długości ok. 700 mb. Droga gminna ul. H. Sienkiewicza nie posiada chodnika, a nawet bezpiecznego pobocza do poruszania się pieszych.
121

gmina

0202041

dolnośląskie

dzierżoniowski

Piława Górna (gmina miejska)

570 000,00

570 000,00

300 000,00 zł

Termomodernizacja przedszkola BAJKA W Międzyborzu. Pokrycie dachowe, elewacja, stolarka, podjazd dla niepełnosprawnych
122

123

gmina

gmina

0214053

0207042

dolnośląskie

dolnośląskie

oleśnicki

kamiennogórski

Międzybórz (gmina miejsko-wiejska)

Marciszów (gmina wiejska)

900 000,00

600 000,00

2 500 000,00

600 000,00

300 000,00 zł

Inwestycja dotyczy przebudowy systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Gminie Marciszów termomodernizację poddasza, likwidację barier architektonicznych. Zakres przebudowy systemu ogrzewania obejmuje:
wymianę istniejącego nieefektywnego i wysokoemisyjnego źródła ciepła, montaż systemu grzewczego z pompami ciepła, instalację fotowoltaiczną, wymianę instalacji grzewczej. Termomodernizacja obejmuje nowe ocieplenia stropu
podwieszanego nad salami dydaktycznymi. Likwidacja barier architektonicznych przewiduje montaż platformy schodowej.

300 000,00 zł

Modernizacja energetyczna budynku domu kultury w Lubomierzu. Zadanie obejmuje modernizację przegród zewnętrznych, wymiana okien zewnętrznych i drzwi zewnętrznych, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie pompy ciepła, modernizacja oświetlenia
124

gmina

0212023

dolnośląskie

lwówecki

Lubomierz (gmina miejsko-wiejska)

200 000,00

1 576 291,90

200 000,00 zł

Zadanie obejmuje modernizację drogi powiatowej nr 2518D relacji Chmielno-Zbylutów-Skorzynice. Długość drogi objętej wnioskiem wynosi 1200 mb. Jezdnia dwukierunkowa o szerokości 4,5 m wykonywana w technologii
powierzchniowego utrwalenia smołą i grysami w latach 70 tych. Zadanie polega na jej modernizacji poprzez, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, uregulkowaniu właściwego odwodnienia drogi poprzez wykonanie rowów oraz
nowych przepustów. Zostaną ułożone pobocza z kruszyw kamiennych, skropienie emulsją asfaltową i przysypane miałęm bazaltowym
125

126

127

powiat

gmina

gmina

0212000

0212053

0215011

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

lwówecki

lwówecki

oławski

500 000,00

Wleń (gmina miejsko-wiejska)

Oława (gmina miejska)

310 000,00

500 000,00

800 000,00

310 000,00

600 000,00

200 000,00 zł

Inwestycja pn: „Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap dokumentacja”.
Charakterystyka zadania:
Wnioskodawca w projekcie zakłada budowę przedszkola wraz infrastrukturą towarzysząca na ternie
obecnego kompleksu szkolnego przy ul. Dworcowej - działki 21/2, 21/1, 21/3, 44 obręb 2 we Wleniu.
Obecnie w Gminie Wleń brak odrębnego przedszkola. Istniejące jest zlokalizowane na 1 piętrze szkoły i
nie spełnia norm wymaganych w zakresie P.Poż oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych. Budowa
przedszkola zapewni zachowanie norm bezpieczeństwa oraz dostępności obiektu dla osób z
ograniczeniami z zakresie poruszania się.

W związku ze zmianą podstawy programowej zaistniała potrzeba utworzenia pracowni fizyczno-chemicznych w następujących oławskich szkołach podstawowych: SP1, SP2, SP4, SP5, SP8. Aktualnie przygotowywana jest
dokumentacja projektowa pracowni. Realizacja projektu ma na celu poprawę jakości warunków nauczania szkół podstawowych, a także zapewnienie rozwoju infrastruktury szkół w zakresie nauk przyrodniczych. Infrastruktura ta
jest konieczna do realizacji bogatej oferty programowej szkół, która jest niezbędna do realizacji w przyszłości innowacyjnych i rozwojowych przedsięwzięć.

200 000,00 zł

200 000,00 zł

Zadanie polegać będzie na modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 4 w Oleśnicy. Zaplanowany zakres prac wykonanie oświetlenia (energooszczędnego), instalacja gniazd 1-fazowych, instalacja siły i gniazd
siłowych, remont instalacji na poziomie poddasza, instalacja radiowęzła, wykonanie rozdzielnic głównych oddziałowych, roboty ogólnobudowlane
128

129

gmina

gmina

0214011

0220063

dolnośląskie

dolnośląskie

oleśnicki

trzebnicki

Oleśnica (gmina miejska)

Żmigród (gmina miejsko-wiejska)

540 000,00

600 000,00

300 000,00

500 000,00

259 307 380,31

325 580 490,12

200 000,00 zł

Przedmiot inwestycji: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dobrosławice. Świetlica wiejska będzie posiadała salę, na której będą odbywały się zajęcia kulturalno-sportowe, toaletę oraz część
gospodarczą. Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej polegać będą na budowie miejsc postojowych i chodników. Teren zostanie obsadzony zielenią. Celem inwestycji jest stworzenie bazy lokalowej
oraz aktywizacja społeczności lokalnej.

200 000,00 zł

147 293 555,95 zł

