Zadania inwestycyjne w 2020 roku
Nazwa zadania

Budowa sieci wodociągowej w
Pobiednej

Charakterystyka
Początkiem lipca zlecono firmie pn.: Biuro Projektów KANRYS z
Poznania wykonanie aktualizacji projektu oczyszczalni ścieków z
kanalizacją sanitarną i stacją uzdatniania wody z siecią wodociągową w
Pobiednej. Umowny termin opracowania dokumentacji wyznaczono na
06.09.2021. W 2020 r. poniesiono wydatki za wykonanie mapy do celów
projektowych oraz dokonano częściowej płatności za dokumentację
projektową.

Budowa sieci wodociągowej na
terenie Smolnika i Leśnej (ul.
Wiejska, ul. Elizy Orzeszkowej)

W grudniu br. odebraliśmy dokumentację kosztorysowo- projektową. Po
uzyskaniu pozwolenia na budowę możliwe będzie rozpoczęcie robót
budowlanych, które przewidujemy na przyszły rok kalendarzowy.

Dokumentacja kosztorysowoprojektowa budowy sieci
wodociągowej do budynków przy
ul. Baworowo 97, 98, 98a oraz 99
w Leśnej

Zadanie zostało zrealizowane w maju 2020 r. Na dzień dzisiejszy
uzyskaliśmy decyzję pozwolenie na budowę wydaną przez Starostę
Lubańskiego oraz przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2020 r. W ramach zadania wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 358 wykonano chodnik o nawierzchni z kostki
betonowej o szerokości 2 m ograniczony od strony zewnętrznej obrzeżem
betonowym natomiast od strony jezdni krawężnikiem betonowym
posadowionym na ławie betonowej z oporem. Ponadto przebudowano
zatokę autobusową o nawierzchni z kostki granitowej wraz ze zmianą
Przebudowa drogi wojewódzkiej
lokalizacji wiaty przystankowej oraz przesunięto 12 słupów istniejącego
nr 358 w zakresie chodnika w
oświetlenia w celu usunięcia kolizji chodnika z instalacją oświetlenia
miejscowości Leśna (ul. Osiedle)
ulicznego. Zadanie zrealizowane zostało w ramach Programu
wraz z zatoką autobusową
infrastruktury drogowej na podstawie porozumienia nr DSDiK/16/2019 w
sprawie powierzenia do realizacji Gminie Leśna zadania pn. Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 358 w zakresie chodnika w miejscowości Leśna
(ul. Osiedle) wraz z zatoką autobusową. Gmina Leśna pełniła funkcję
inwestora zastępczego w przedmiotowej inwestycji. Poziom wydatków
wynosił w proporcji 50%:50% dla każdej ze stron.

Przebudowa dróg gminnych (drogi
ażurowe)

Zadanie zostało zrealizowane we wrześniu 2020 r. W ramach zadania
wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych (po śladzie koła) na drodze w
Grabiszycach Górnych dz. nr 199, w Grabiszycach Dolnych dz. nr 207,
209 , w Leśnej przy ul. Pocztowej dz. nr 716/62 oraz w Świeciu dz. nr
492. Łączna długość dróg poddanych przebudowie wyniosła 372 mb.

Zadanie zrealizowane w grudniu 2020 r. W ramach przedmiotowej
Wykonanie instalacji C.O. przy ul.
inwestycji wykonano instalację c.o. na pelet oraz wentylację z
Sienkiewicza 7 w Leśnej
pomieszczenia kuchni w budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza 7 w
Leśnej.

Dokumentacja na dach przy ul.
Żeromskiego 17 w Leśnej

W październiku 2020 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji
kosztorysowo- projektowej. W grudniu aneksowano umowę wydłużając
termin wykonania dokumentacji do 28 .02.2021 r. Zaangażowanie
środków wynikające z zawartej umowy opiewa na kwotę 12 300,00 zł.

Rewitalizacja obszarów gminnych
o charakterze strategicznym

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa
dotycząca rozbiórki części budynków byłej fabryki „DOLWIS”. Wartość
prac rozbiórkowych określono na kwotę ok. 750 tys. zł.

Utworzenie mieszkań chronionych
w Gminie Leśna

W ramach zadania została opracowana dokumentacja na modernizację
siedziby po byłym MOPSie w Leśnej na parterze budynku przy ul.
Pocztowej 10.

Na dzień dzisiejszy posiadamy zaświadczenie wydane przez Starostę
Modernizacja sali gimnastycznej w
Lubańskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
Pobiednej
robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Planuje się
realizację niniejszego zadania w przyszłym roku kalendarzowym.
Wykonanie robót budowlanych na
budynku Szkoły Podstawowej oraz
sali gimnastycznej w Smolniku

Zadanie zostało zrealizowane we wrześniu 2020 r. W ramach zadania
wykonano nowe pokrycie dachu z pianki poliuretanowej na budynku
szkoły oraz sali gimnastycznej w Smolniku.

Wykonanie robót budowlanych na
budynku MG Przedszkola w
Leśnej

Zadanie zostało zrealizowane we wrześniu 2020 r. W ramach zadania
wykonano nowe pokrycie dachowe budynku wraz ze wzmocnieniem
elementów konstrukcyjnych więźby dachowej.

Budowa przyłączy kanalizacji
sanitarnej do budynków ul. J.
Kochanowskiego 20, ul. G.
Morcinka 4

Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2020 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z oczyszczalnią ścieków w
Pobiednej

Początkiem lipca zlecono firmie pn.: Biuro Projektów KANRYS z
Poznania wykonanie aktualizacji projektu oczyszczalni ścieków z
kanalizacją sanitarną i stacją uzdatniania wody z siecią wodociągową w
Pobiednej. Umowny termin opracowania dokumentacji wyznaczono na
06.09.2021. W ramach zadania planuje się wydzielenie z w/w
dokumentacji zakresu dotyczącego kanalizowania wsi dla I etapu +
zmniejszenie parametrów oczyszczalni ścieków. Ponadto opracowana
została mapa do celów projektowych.

Podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4
na terenie Smolnika oraz Leśnej
Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka wodno- ściekowa,
(ul. Wiejska, ul. Elizy
Poddziałania 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa – konkurs horyzontalny.
Orzeszkowej)
Ponadto w grudniu 2020 r. odebrano dokumentację kosztorysowoprojektową. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę możliwe będzie
rozpoczęcie robót budowlanych. Planuje się że roboty budowlane
wykonane zostaną w przyszłym roku.
Zakup sprzętu do utrzymania
czystości

Zakupiono kosiarkę bijakową przeznaczoną do trudnych terenów
porośniętych wysoką trawą i niskimi zaroślami. Szerokość robocza (przy
dwóch rolkach) 100 cm. Przeznaczona do ridera, który został przejęty od
PM Synergia Sp z o. o. w 2019 r.

Budowa oświetlenia przy ul.
Hetmańskiej w Pobiednej

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania opracowano
dokumentację kosztorysowo- projektową.

Modernizacja oświetlenia
ulicznego- wymiana opraw

W ramach zadania w maju br. wymieniono 2 słupy oświetleniowe w
Smolniku. Ponadto w lipcu br. zmodernizowano 1 lampę oświetlenia
ulicznego w Smolniku nr 78 oraz opłacona została część faktury za
montaż 8 punktów oświetlenia ulicznego w Szyszkowej.

Zakup i montaż lamp (RS
Szyszkowa)

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania w dwóch lokalizacjach
zamontowano łącznie 8 punktów oświetlenia ulicznego.

Błękitno- Zielona Infrastruktura w
Leśnej

Ze Starostwa Powiatowego w Lubaniu otrzymaliśmy zaświadczenie, że
przedmiotowy organ nie wnosi uwag co do zgłoszenia robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę. Niemniej jednak realizację
niniejszego zadania uzależniamy od pozyskania środków finansowych
pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

Postawienie budynku
gospodarczego w Zaciszu

Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2020 r.

Budowa wiaty rekreacyjnej w
Grabiszycach Średnich

Zadanie zostało zrealizowane w październiku 2020 r. W ramach zadania
wykonano wiatę o konstrukcji drewnianej.

Budowa wiaty, w tym
dokumentacja (RS Kościelniki
Górne i Janówka)

W ramach zadania opracowano dokumentację kosztorysowo- projektową.
W grudniu 2020 r. uzyskano decyzję pozwolenie na budowę.

Ogrodzenie placu z wiatą (RS
Pobiedna)

Zadanie zostało zrealizowane w grudniu br. W ramach zadania wykonano
ogrodzenie drewniane o długości 75,5 m.

Projekt wiaty i garażu (RS
Pobiedna)

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na budowę
wiaty rekreacyjnej w Pobiednej.

Zakup samochodu służbowego

Zakupiono fiata ducato na potrzeby referatu RI.

Poprawa zaopatrzenia świetlicy w
wodę (RS Bartoszówka+ RS
Zacisze)

Zadanie zostało zakończone we wrześniu br. W ramach zadania
zamontowano hydrofor i system uzdatniania wody.

Wykonanie dokumentacji
kosztorysowo- projektowej na
remont kolumn oraz sklepień
tarasu wejścia do Pałacu w
Szyszkowej

Zadanie zostało zakończone. W grudniu 2020 r. odebrano dokumentację
projektową.

Budowa siłowni zewnętrznej w
Wolimierzu

Zadanie zostało zakończone w sierpniu br. W ramach zadania
zamontowano 8 urządzeń + 4 ławki + 4 kosze na śmieci.

Wykonanie robót budowlanych w
obrębie boiska i budynku szatni na
stadionie w Leśnej

W grudniu zakończono roboty budowlane związane z remontem dachu
budynku zaplecza stadionu sportowego przy ul. Sienkiewicza w Leśnej.
Przeprowadzone prace stanowią I etap zadania. II etap przedmiotowego
zadania planowany jest do wykonania w kolejnym roku pod warunkiem
pozyskania środków finansowych pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

Budowa ciągów pieszych na
obiektach sportowych w Leśnej

W grudniu 2020 r. zakończono realizację zadania. W ramach inwestycji
wykonano dojście z kostki betonowej do istniejącego placu utwardzonego
przy Zielonym Orliku w Leśnej a także ciąg komunikacyjny z kostki
betonowej w obrębie basenu do Kajak- Polo.

Wykonanie dokumentacji na
zadania popowodziowe

Na dzień dzisiejszy posiadamy dokumentację kosztorysowo- projektową
na zadanie pn.: „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 109928D
(Kościelniki Górne/ Szyszkowa) [intensywne opady atmosferyczne i
powódź, lipiec 2013 r.]”. Oczekujemy na zawarcie umowy na
użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi z Wodami Polskimi
w celu uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele
budowlane. Po zawarciu w/w umowy możliwe będzie złożenie wniosku
do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę.

Budowa ogrodzenia wokół
Zadanie zostało zrealizowane w styczniu 2020 r. Wykonane zostało nowe
budynku przedszkola w Pobiednej
ogrodzenie panelowe o długości 185 mb + furtka.
Remont dwóch rurociągów
kanalizacyjnych w dnie Potoku
Miłoszowskiego

Zadanie zostało zrealizowane w lutym 2020 r. Obudowane zostały dwa
rurociągi kanalizacji sanitarnej śr. 300 mm usytuowane w dnie Potoku
Miłoszowskiego w Leśnej.

Budowa oczyszczalni ścieków dla
budynków w Szyszkowej nr 66A i
66B

Zadanie zostało zrealizowane na przełomie III/IV 2020 r. Parametry
wybudowanej oczyszczalni zostały dobrane pod kątem przyłączenia
kolejnych mieszkańców pałacu.

Odbudowa mieszkań komunalnych
zniszczonych podczas zdarzeń
losowych

Zadanie zostało zakończone w styczniu 2020 r. Wydatek dotyczył
proporcjonalnego rozliczenia z inspektorem nadzoru, gdyż prace
remontowe w jednym z mieszkań trwały do stycznia br. a realizowane
były przez pracowników fizycznych Urzędu Miejskiego w Leśnej.

Cyfrowy urząd w twoim domuelektroniczna administracja blisko
mieszkańców Leśnej, Olszyny i
Siekierczyna

Gmina Leśna w partnerstwie z Gminą Olszyna i Gminą Siekierczyn
zrealizowała projekt „Cyfrowy urząd w twoim domu- elektroniczna
administracja blisko mieszkańców Leśnej, Olszyny i Siekierczyna” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

