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Lp. Nazwa Plan Wykonanie Opis

1 24000,00 9963,00

2 500,00 500,00

3 45000,00 43542,00

4 337362,68 224108,00

5 155200,00 155134,00

6 110000,00 94299,00

Wydatek 
niewygasający

Rozbudowa ujęcia 
wody w 

miejscowości Sucha

W ramach zadania opracowano 
dokumentację kosztorysowo- projektową 

na remont ujęcia wody

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 358 
w zakresie chodnika 

w miejscowości 
Leśna (ul. Osiedle) 

wraz z zatoką 
autobusową

W ramach zadania opracowano 
specyfikację techniczną wykonania i 

odbioru robót dla branży elektrycznej.

Zakup cystern do 
przewozu wody 

pitnej

W ramach tego zadania zakupiono 
cysterny do przewozu wody pitnej na 
potrzeby zwalczania pogłębiającej się 

suszy na terenie Gminy Leśna

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 358 
w zakresie budowy 

chodnika w 
miejscowości Leśna 
(ul. Żeromskiego) 
oraz w Smolniku

W ramach zadania wybudowano chodnik 
z kostki betonowej na odcinku 619,00 m. 

Zadanie zrealizowane zostało przy 
wsparciu DSDiK w proporcji 50/50 w 

tzw. Programie Chodnikowym.

Przebudowa dojść do 
budynków przy ul. 
Kombatantów 1,3,5

W ramach remontu przebudowane zostały 
chodniki wzdłuż budynków przy klatkach 
schodowych z modyfikacją usytuowania i 
wymianą wpustów deszczowych. Schody 

wyłożono kostką betonową na 
powierzchni ok. 203 m² ponadto 

zamontowano obrzeża betonowe w ilości 
372 m i balustrady schodowe prostokątne 

w ilości  45 m prowadzące z tych 
chodników do ciągu ulicy Kombatantów. 

Inwestycja zakończona została 03.07.2019 
r. Zadanie w 100% sfinansowane zostało 

ze środków budżetu gmin.

Przebudowa dróg 
przy ul. Baworowo - 

kolonie PKP

W ramach zadania wykonano 
nawierzchnię z płyt wielootworowych 
betonowych na drodze wewnętrznej 

zlokalizowanej na dz. nr 328/30 przy ul. 
Baworowo w Leśnej, która ograniczona 

została opornikami betonowymi 
posadowionymi na ławie betonowej. 

Łączna długość przebudowanego odcinka 
drogi wyniosła ok. 143,00 m a jej 

powierzchnia ok. 470,00 m². Roboty 
budowlane prowadzone były w terminie 

od 17.09.2019 r. do 31.10.2019 r. Zadanie 
w 100% sfinansowane zostało  ze 

środków budżetu gminy.
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7 10000,00 9800,00

8 170000,00 125644,00

9 9840,00 9840,00

10 56000,00 0,00 47109,00

11 26009,00 25020,00 1800,00

12 41000,00 41000,00

13 13000,00 11858,00

Utwardzenie terenu 
przy scenie w parku 

w Smolniku

W ramach zadania ułożono kostkę 
betonową szarą, prostokątną gr. 6 cm w 

ilości ok. 108,00 m² oraz zaspoinowano i 
mechaniczne zagęszczono powstały plac.  

Roboty budowlane prowadzone były w 
terminie od 27.05.2019 r. do 07.06.2019 r. 
Zadanie w 100% sfinansowane zostało  ze 

środków budżetu gminy.

Utworzenie placu 
utwardzonego przy 

ul. Elizy 
Orzeszkowej w 

Leśnej

W ramach zadania wykonano plac 
utwardzony kostką betonową o 

powierzchni 341,5 m², który ograniczono 
krawężnikiem.  Zadanie sfinansowane 

zostało w 100% z budżetu gminy.

Zakup wiaty 
przystankowej (RS 

Miłoszów)

W ramach zadania zakupiono wiatę 
przystankową konstrukcji drewnianej i 

dokonano jej montażu przy drodze 
powiatowej w miejscu ówcześnie 

zdemontowanej starej wiaty 
przystankowej. Zadanie sfinansowane 

zostało w 100% z budżetu gminy.  

Wykonanie 
dokumentacji na 

zadania 
popowodziowe

W ramach zadania zlecono opracowanie 
dokumentacji kosztorysowo- projektowej 

na remont mostu na drodze gminnej, 
dojazd do posesji nr 195 w Świeciu, dz. nr 

630/4. Koszt dokumentacji pokryty w 
100% z budżetu gminy.

Odbudowa mieszkań 
komunalnych 
zniszczonych 

podczas zdarzeń 
losowych

W ramach zadania wyremontowano lokale 
mieszkalne 1, 3 i 4 w budynku przy ul. 
Kochanowskiego 16 w Leśnej. Roboty 

budowlane swym zakresem obejmowały 
naprawę uszkodzonych ścian działowych i 

częściowo nośnych, tynków 
wewnętrznych i okładzin ścian i sufitów, 

podłóg, posadzek oraz schodów 
wewnętrznych. Ponadto odtworzono 

uszkodzoną instalację elektryczną oraz 
wodno-kanalizacyjną. Wymieniono 

zniszczone okna i drzwi a całość 
pomieszczeń poddano malowaniu. 

Zadanie w 100% sfinansowane zostało z 
budżetu gminy.

Odbudowa schodów 
zewnętrznych do 

budynków 
komunalnych w 
Pobiednej (ul. 

Podgórna 3 oraz ul. 
Zaułek 5)

W ramach zadania odbudowano schody i 
dojście do budynku mieszkalnego w 

Pobiednej przy ul. Podgórnej 3 a także 
odbudowano schody zewnętrzne i 
wykonano odwodnienie budynku 

mieszkalnego przy ul. Zaułek 5. Zadanie 
w 100% sfinansowane zostało z budżetu 

gminy.

Wymiana pokrycia 
dachowego na 

budynkach 
komunalnych

W ramach zadania  dokonano wymiana 
pokrycia dachowego na budynkach 

komunalnych
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14 1116800,00 1116108,21

15 200000,00 198623,57

16 117000,00 107447,00

17 45000,00 0,00 32000,00

18 57000,00 56103,00

19 45000,00 42068,46

Budowa remizy OSP 
wraz z 

pomieszczeniami 
świetlicy w Świeciu

W ramach zadania w Świeciu 
wybudowano jednokondygnacyjny 
budynek pokryty blachodachówką. 

Wewnątrz obiektu znajdują się stanowiska 
garażowe, warsztat naprawczy, magazyn 
sprzętu, biuro, sala, wiatrołap, korytarz, 

wc, prysznic+wc, pomieszczenie socjalne, 
aneks kuchenny, wiatrołap, węzeł 

sanitarny oraz pomieszczenie 
gospodarcze. Teren przed świetlicą został 
utwardzony a całość ogrodzona. Roboty 
budowlane prowadzone były w terminie 
18.10.2018 r. -10.12.2019 r.  Zadanie w 
100% sfinansowane zostało z budżetu 

gminy.

Zakup samochodu 
pożarniczego dla 

OSP w Leśnej

W ramach zakupów inwestycyjnych 
dokonano zakup samochodu pożarniczego 

dla OSP w Leśnej

Rozbudowa sieci 
przeciwpożarowej w 

Leśnej

W ramach zadania wykonano odcinek 
sieci wodociągowej na potrzeby 

doprowadzenia wody do zewnętrznego 
hydrantu p.poż. przy budynku Ośrodka 

Kultury i Sportu w Leśnej a także 
zamontowano zewnętrzny, naziemny 

hydrant p. poż. o średnicy DN 80 przy w/
w obiekcie. Zadanie w 100% 

sfinansowane zostało z budżetu gminy.

Budowa ogrodzenia 
wokół budynku 
przedszkola w 

Pobiednej

W ramach zadania wykonano ogrodzenie 
panelowe przy budynku przedszkola 

zlokalizowanego w Pobiednej przy ul. 
Dworcowej 2 . Prace swym zakresem 

obejmowały demontaż starego ogrodzenia 
z siatki wraz z usunięciem słupów 

stalowych o wysokości ok. 1,5 m na 
odcinku ok 185,00 m, montaż nowego 
ogrodzenia i słupów w rozstawie 2,5 m 

wraz z furtką zamykaną na klucz. Zadanie 
w 100% sfinansowane zostało z budżetu 

gminy.

Odbudowa schodów 
zewnętrznych w 

przedszkolu 
publicznym w 

Pobiednej

W ramach zadania odbudowie poddano 
schody zewnętrzne żelbetowe. W ramach 

prac wykonano okładziny z płyt 
granitowych  na stopnicach i 

podstopnicach, zamontowano balustradę 
ze stali kutej o długości 6,6 m oraz  

poręcze drewniane dębowe na odcinku 
11,8 m. Prace zrealizowane zostały w 

terminie od 29.05.2019 do 31.07.2019 r. 
Zadanie w 100% sfinansowane zostało z 

budżetu gminy.

Wykonanie robót 
budowlanych na 

budynku MG 
Przedszkola w 

Leśnej

W ramach zadania opracowano 
dokumentację kosztorysowo- projektową. 

Dokumentacja w 100% sfinansowana 
została z budżetu gminy.
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20 207250,89 205050,24

21 130000,00 15500,00 114331,28

22 224000,00 221520,23

23 200000,00 169142,44

24 8000,00 7626,00

25 160000,00 158798,50

Utworzenie Klubu 
Senior + w Gminie 

Leśna

W ramach zadania przeprowadzono 
roboty budowlane pomieszczeń w 

budynku Ośrodka Kultury i Sportu w 
Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 5a 
polegające na  dostosowaniu ich do 

standardu pozwalającego na komfortowe 
warunki przebywania, rekreacji i edukacji 
seniorów.  Prace budowlane realizowane 

były w terminie od  01.07.2019 r. do 
16.09.2019 r. Zadanie dofinansowane 

zostało z rządowego programu Senior+ .

Budowa 
oczyszczalni 
ścieków dla 
budynków w 

Szyszkowej nr 66A i 
66B

W ramach zadania wybudowano 
biologiczną oczyszczalnię ścieków dla 

obiektów budynków mieszkalnych 66A i 
66B w Szyszkowej. Prace swym zakresem 

obejmowały montaż biologicznej 
oczyszczalni wraz z przebudową odcinka 

sieci kanalizacji sanitarnej, przepięcie 
kanalizacji ściekowej, budowę nowego 
odcinka kanalizacji, wykonanie złoża 

filtracyjnego a także zasilania 
elektrycznego. Zadanie zrealizowane 

zostało w 100% z budżetu gminy.

Budowa odcinka 
kanalizacji sanitarnej 

przy ul. 
Żeromskiego w 

Leśnej

W ramach zadania wybudowano odcinek 
kanalizacji sanitarnej PVC-U 200 o 

łącznej długości 224,9 m oraz wykonano 
10 przykanalików do granic 

nieruchomości. Ponadto przebudowie 
poddano studnię betonową o średnicy 
1200 a także wykonano nowe studnie. 
Zadanie w 100% sfinansowane było z 

budżetu gminy.

Budowa odcinka 
kanalizacji przy ul. 

Rynek i ul. Jana 
Kochanowskiego

W ramach zadania przeprowadzono prace 
polegające na wykonaniu nowego odcinka 

sieci kanalizacji sanitarnej  oraz 
wykonaniu dwóch odcinków sieci 

kanalizacji deszczowej. Przebudowano 
również stare studnie i wpusty oraz 

wykonano nowe. Roboty budowlane 
realizowane były w terminie od 

04.10.2019 r. do 06.12.2019 r. Zadanie w 
100% sfinansowane było z budżetu 

gminy.

Budowa przyłączy 
kanalizacji sanitarnej 

do budynków ul. 
J.Kochanowskiego 

20, ul. G.Morcinka 4

W ramach zadania opracowana została 
dokumentacja kosztorysowo- projektowa 

dla niniejszego zamierzenia budowlanego. 
Zadanie w 100% sfinansowane zostało z 

budżetu gminy.

Zakup samochodu 
asenizacyjnego

W ramach zadania został zakupiony 
samochód asenizacyjny
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26 11010,00 11008,00

27 1100000,00 14760,00

28 79830,00 33501,43

29 175000,00 122397,87

30 64000,00 64000,00

31 85000,00 67118,64

32 51500,00 5500,00

RAZEM 5074302,57 3366981,59 195240,28

Zwalczanie emisji 
kominowej poprzez 

modernizację 
systemów 

grzewczych i 
odnawialne źródła 
energii na terenie 

Gór i Pogórza 
Izerskiego

Wkład finansowy Gminy Leśna w 
opracowanie dokumentacji w ramach 
projektu realizowanego wspólnie z 

miastem Świeradów-Zdrój  

Budowa oświetlenia 
drogowego na 

terenie Gminy Leśna

W ramach zadania wybudowano 2 nowe 
punkt świetle w miejscowości Szyszkowa 
oraz zlecono opracowanie dokumentacji 

projektowej na budowę oświetlenia 
ulicznego w Pobiednej przy ul. 
Hetmańskiej. Zadanie w 100% 

sfinansowane zostało z budżetu gminy.

Modernizacja 
oświetlenia 

ulicznego - wymiana 
opraw

W ramach zadania wymieniono oprawy 
oświetleniowe w Kościelnikach Średnich, 

Pobiednej, Miłoszowie, Leśnej, 
Szyszkowej, Kościelników Górnych. 

Zadanie w 100% sfinansowane zostało z 
budżetu gminy.

Zakup sprzętu na 
potrzeby gospodarki 

wodno - 
kanalizacyjnej

W ramach zadania dokonano zakupu 
sprzętu na potrzeby gospodarki wodno-

kanalizacyjnej

Ocieplenie stropu i 
mansardy na pałacu 

w Szyszkowej

W ramach zadania wykonano prace 
polegające na ociepleniu wełna mineralną 

gr. 20 cm stropu i mansardy wełna 
mineralną gr. 15 cm na pałacu w 
Szyszkowej. Roboty budowlane 

przeprowadzone zostały przez wykonawcę 
który w ówczesnym czasie wykonywał 

prace związane z wymianą pokrycia 
dachowego na przedmiotowym budynku

Budowa siłowni 
zewnętrznej w 
Grabiszycach 

Średnich

W ramach zadania utworzono siłownię 
zewnętrzną na terenie działki nr 278 w 

Grabiszycach Średnich. Na terenie siłowni 
zamontowane zostały następujące 

elementy: rower, koła Tai Chi, steper, 
twister, prasa nożna podwójna, wioślarz, 

orbitek siedzący dla osób 
niepełnosprawnych, stolik do gry w 

szachy, gra kółko i krzyżyk, 4 ławki z 
oparciem oraz 4 kosze na śmieci. Zadanie 

zostało dofinansowane z Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego w ramach 
konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 
kwotą 30 000,00 zł . Roboty budowlane 

prowadzone były w terminie od 
28.08.2019 r. do 21.10.2019 r.

Dotacja dla 
stowarzyszeń

W ramach zadania została przyznana 
dotacja dla MGKS Włókniarz Leśna


