Informacja o najważniejszych zadaniach inwestycyjnych
zrealizowanych w IV kadencji samorządu gminy Sulejów w latach
2006- 2010.

Dobiega końca IV kadencja sulejowskiego samorządu , którą można
zaliczyć do najważniejszych pod względem inwestycyjnym od
chwili
powstania samorządu gminnego a więc od czerwca 1990 roku. Większość
realizowanych inwestycji wykonywana jest z środków własnych gminy oraz
środków zewnętrznych pozyskiwanych w realizowanych programach unijnych
lub środków pomocowych Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz innych pozwalających na
zwiększenie środków na realizację inwestycji gminnych. Potrzeb
inwestycyjnych jest bardzo dużo i to we wszystkich dziedzinach poczynając od
wodociągów i kanalizacji poprzez oświatę i sport do inwestycji drogowych.
Budżet gminy pomimo pozyskania środków zewnętrznych w wysokości ok. 30
mln złotych nie pozwolił na realizację i zaspokojenie wszystkich potrzeb.
Przyjęto do realizacji kilka kluczowych kierunków działań wynikających z
przyjętych i realizowanych w poprzednich kadencjach samorządowych lub
niezbędnych dla dalszego rozwoju gminy Sulejów w powiązaniu do możliwości
pozyskiwania środków zewnętrznych. Dla lepszego zobrazowania ilości
zrealizowanych zadań inwestycyjnych w IV kadencji samorządu gminy
Sulejów pozwoliłem sobie podzielić całość zrealizowanych zadań na różne
działy :

1. Wodociągi
Samorząd gminy Sulejów w I - III kadencji za najważniejsze zadanie uznał
zwodociągowanie całej gminy i zostało do zrealizowane lecz pozostały odcinki
wodociągowe do wykonania w związku z gwałtownie postępującą urbanizacją
na terenie miasta i gminy Sulejów . W latach 2006-2010 do najważniejszych
inwestycji wodociągowych należy zaliczyć :

- Wykonanie pompowni wodociągowej w Przygłowie
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- Wykonanie trzeciego odwiertu na ujęciu wody „Barbara” w Sulejowie
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- Realizowanie sieci wodociągowej na północnej części osiedla Podklasztorze w
Sulejowie.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w Barkowicach, Barkowicach Mokre,
Uszczynie, Witowie, Witowie Kolonii, Kłudzicach, Poniatowie oraz innych
miejscowościach gminy Sulejów
- Sukcesywnie rozbudowywana była i jest sieć wodociągowa na terenie miasta
Sulejowa gdzie co roku przybywa około 500 – 600 m sieci wodociągowej.
- Prowadzona jest systematyczna wymiana rur azbestowych w istniejących
sieciach.
W latach 2009-2010 opracowana została dokumentacja na budowę sieci
wodociągowej w miejscowości Mikołajów i Salkowszczyzna a obecnie
wykonywana jest dalsza dokumentacja obejmująca swoim zasięgiem Adelinów,
Bilską Wolę Kolonię, Piotrów aż do wodociągu w Białej co pozwoli na
zapewnienie sieci wodociągowej prawie w całej gminie z wyjątkiem wsi
Winduga. Do innych ważnych zadań jakie planowane są do realizacji w 2010
roku należy zaliczyć budowę wodociągu od Witowa do Zalesić co pozwoli na
przełączenie tej wsi z zasilania przez Piotrków Tryb. na zasilanie z wodociągu
Sulejowskiego.
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Systemy kanalizacji zbiorczej występują jedynie na terenie miasta Sulejowa
i pokrywał swoim zasięgiem jedynie ok. 30 % miasta. Budowa sieci
kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Sulejów to priorytetowe zadanie III
kadencji samorządu Sulejowa. W tym okresie rozpoczęte zostały prace związane
z realizacją „ Programu Pilica” który przewidywał budowę systemów
kanalizacyjnych we wszystkich gminach przylegających do zalewu
sulejowskiego wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków
zlokalizowanej na terenie Tomaszowa Mazowieckiego. Wielkim nakładem
środków wykonane zostały dokumentacje techniczne na realizację tego zadania
lecz na wykonanie nie zabezpieczono środków finansowych zewnętrznych a
gminy same nie były w stanie udźwignąć takiego ciężaru finansowego i projekt
upadł . Przygotowania i nadzieje jakie wiązała nasza gmina z tym projektem
doprowadziły do sytuacji, że wstrzymane zostały inwestycje związane z
kanalizowaniem gminy na kilka lat. Braki inwestycyjne w systemy
kanalizacyjne jakie powstały na przełomie wieku i w pierwszych latach XXI
wieku doprowadziły do sytuacji, że obecnie w bardzo szybkim tempie
musieliśmy przystąpić do przygotowywania programu rozbudowy systemów
kanalizacji sanitarnej. W latach 2008 -2010 opracowany został projekt
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2. Kanalizacja

przebudowy oczyszczalni ścieków, przebudowy przepompowni tłocznych oraz
rozbudowę kanalizacji w całym Sulejowie oraz przygotowaniem do wykonania
systemów kanalizacyjnych w miejscowościach przyległych. Na realizację tego
zadania w I części gmina uzyskała dofinansowanie z środków UE w wysokości
ok. 20 mln. złotych a inwestycja jest już w trakcie realizacji.
W ramach poprawy stanu kanalizacji sanitarnej w IV kadencji samorządu
gminy Sulejów zrealizowano następujące zadania inwestycyjne lub są one w
trakcie realizacji:
- Wykonano kanalizację sanitarną na ul. Dobra Woda , ul. Cicha i ul. Widok w
Sulejowie.
- Uszczelniono kanalizację sanitarną na oś. „Podklasztorze” w Sulejowie
- Budowana jest nowa oczyszczalnia ścieków w Sulejowie
- Wykonywana jest kanalizacja na oś.”Podklasztorze” w Sulejowie obejmująca
swoim zasięgiem ponad 95 % terenu osiedla.
- Ogłoszono przetarg na wykonanie przejścia pod rzeką Pilicą wraz z
przebudową istniejących pompowni ścieków oraz budową nowych pompowni.
- Wykonano projekt techniczny budowy sieci kanalizacji sanitarnej
prawobrzeżnej części Sulejowa wraz z uwzględnieniem wykonania przyległych
wsi.
- Opracowano projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej dla zachodniej
części gminy Sulejów obejmującej swoim zasięgiem gminę Rozprza, gminę
Sulejów oraz część miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z oczyszczalnią
ścieków.
Budowa inwestycji związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnych to w
najbliższym okresie główne zadania inwestycyjne jakie winny być realizowane
na terenie gminy Sulejów.
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Sprawa gospodarki odpadami stałymi to zadanie własne gminy
realizowane zgodnie z uchwała Rady Miejskiej w Sulejowie. Zadanie to
realizowane jest w różny sposób i z różnymi efektami. Od roku 2000
przystąpiono do wyposażania poszczególnych posesji w indywidualne
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3. Nieczystości stałe

pojemniki do gromadzenia odpadów stałych a następnym krokiem było
stopniowe wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów stałych wraz z
stopniowym odstępowaniem od kontenerów zbiorczych. Wszystkie te działania
pozwoliły na znaczną poprawę czystości naszych lasów , gdyż znacznie
zmniejszyła się liczba dzikich wysypisk śmieci. Wspólnie z Miejskim Zakładem
Komunalnym w Sulejowie zakupiony został z środków unijnych samochód
śmieciarki w 2009 roku co znacznie usprawniło odbiór nieczystości stałych od
mieszkańców.
Mając na uwadze dalszą poprawę efektywności zbiórki odpadów stałych
opracowany został w 2010 roku program „ Poprawa funkcjonowania gospodarki
odpadami na terenie Gminy Sulejów w latach 2010-2012” na który zostały
pozyskane środki z unii europejskiej w wysokości ok. 900 tys. złotych.

4. Energetyka

Gmina przejęła do eksploatacji linie oświetlenia ulicznego na terenie
miasta i gminy Sulejów co pozwoliło na regulowanie potrzeb w zakresie
oświetlania dróg i posesji publicznych na terenie gminy. Przejęte oświetlenie
uliczne przekazane jest do zarządzania Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w
Sulejowie, który zajmuje się jego konserwacją. Oświetlenie uliczne sukcesywnie
jest modernizowane i rozbudowywane w miarę posiadanych środków oraz
potrzeb mieszkańców. Do modernizacji oświetlenia ulicznego zaczęto stosować
jeszcze bardziej wydajne i oszczędne systemy świetlne co znacznie poprawiło
rachunek ekonomiczny gminy. Rozbudowa oświetlenia ulicznego realizowana
jest co roku przez konserwatorów oświetlenia ulicznego w miarę posiadanych
środków.

- krajowe nr 12 i nr 74
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Gmina Sulejów posiada bardzo rozbudowaną sieć drogową składającą się z dróg
o różnych kategoriach:
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5. Drogi

- wojewódzką - Przygłów – Przedbórz nr 742
- powiatowe ; większość dróg na terenie miasta ( drogi główne) oraz na terenie
gminy ( drogi główne)
- gminne : to drogi główne najczęściej przebiegające przez wieś lub miasto a nie
zaliczone do wyżej wymienionych kategorii
- wewnętrzne i lokalne – to najczęściej drogi wewnątrz osiedlowe , polne o
mniejszym znaczeniu.
Większość dróg powiatowych i gminnych oraz lokalnych posiadało
nawierzchnię gruntową , a drogi posiadające nawierzchnię bitumiczną były
najczęściej wykonane metodą oszczędnościową. Z uwagi na duże koszty
inwestycji drogowych oraz słabo rozbudowaną infrastrukturą gmina mogła
realizować w okrojonym zakresie inwestycje drogowe. Wykonanie nawierzchni
bitumicznych na drogach było odkładane ze względu na planowaną budowę
kanalizacji sanitarnych lecz nacisk mieszkańców oraz gwałtowny rozwój ilości
posiadanych samochodów zdopingował do rozpoczęcia prac przy budowie i
remoncie dróg na terenie gminy Sulejów.
Nawiązana została bliższa współpraca z Starostwem Powiatowym w Piotrkowie
Trybunalskim w zakresie wspólnego budowania dróg powiatowych
przebiegających na terenie gminy Sulejów .W wyniku tej współpracy oraz
współfinansowania wykonane zostały następujące inwestycje:
- Budowa drogi powiatowej w miejscowości Bilska Wola w kierunku do wsi
Lubień
- Przebudowa chodników na ulicach Cmentarna, ulica Górna, ulica Plac Straży,
ulica Częstochowska w Sulejowie
- Przebudowa drogi powiatowej Kałek - Przygłów
- Budowa chodnika na ulicy Grunwaldzkiej i ulicy Klasztornej w Sulejowie
- Budowa mostku na rzece Radońce w Sulejowie
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- Budowa drogi przez wieś Kłudzice na odcinku od Milejowca gm. Rozprza
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- Budowa ronda wraz z przebudową części ulicy Grunwaldzkiej, Rycerskiej i
Wł. Jagiełły w Sulejowie.

W latach 2006-2010 przystąpiono do prac budowlanych na drogach gminnych
oraz drogach wewnętrznych będących w zarządzie gminy Sulejów. W wyniku
podjętych działań zrealizowano następujące inwestycje drogowe :
- Budowa ulicy K. Sprawiedliwego i ul. Basztowej w Sulejowie wraz z
kanalizacją deszczową oraz chodnikami
- Budowa ulicy Wł. Łokietka i ulicy Mauretańskiej w Sulejowie wraz z
kanalizacją deszczową i chodnikami
- Budowa ulicy Rudnickiego w Sulejowie wraz z kanalizacją deszczową i
chodnikami.
- Przebudowa ulicy Nadpilicznej w Sulejowie wraz z kanalizacją deszczową i
chodnikami
- Przebudowa ulicy Parafialnej w Sulejowie
- Wykonanie parkingu utwardzonego kostką betonową w Sulejowie rejon ulicy
Parafialnej ( przy kościele św.Floriana w Sulejowie)
- Zakończono przebudowę ulicy Nowe Osiedle we Włodzimierzowie
- Budowa ulicy Zielonej we Włodzimierzowie
- Budowa drogi wschodniej i zachodniej w Zalesicacj Kolonii
- Wykonane zostało odwodnienie ulicy Topolowej w Przygłowie
- Budowa drogi Witów Kolonia – Przygłów ( rej. ul. Rolniczej)
- Budowa ulicy Jesionowej w Poniatowie ( odcinek od ul. Grabowej)
- Budowa ulicy Rolniczej w Uszczynie
- Budowa drogi gminnej w Białej od drogi wojewódzkiej nr 742 ( klinik)
- Budowa ulicy Klonowej w Poniatowie
- Budowa ulicy Jarzębinowej w Poniatowie

- Budowa ulicy Poprzecznej w Przygłowie
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- Budowa ulicy Krzywej w Przygłowie
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- Budowa ulicy Działkowej w Uszczynie

- Budowa drogi Witów Kolonia- Podkałek
- Budowa ulicy Polnej we Włodzimierzowie na odcinku od drogi krajowej nr 12
do drogi wojewódzkiej nr 742.
- Budowa ulicy Leśna Polana we Włodzimierzowie
- Budowa ulicy Polanka we Włodzimierzowie
- Budowa ulicy Słonecznej we Włodzimierzowie
- Budowa drogi w Nowej Wsi
- Budowa drogi w Kłudzicach na odcinku od drogi powiatowej do mostu na
rzece Luciąży
- Budowa drogi przez wieś Łazy Dąbrowa
- Budowa ulicy Wapiennej w Sulejowie wraz z kanalizacją deszczową oraz
chodnikami
- Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni bitumicznej z
krawężnikami na ulicy Garncarskiej w Sulejowie.
- Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie wraz z kanalizacją deszczową oraz
krawężnikami
- Przebudowa i remont ulicy Podole w Sulejowie
- Przebudowa drogi przebiegającej przez wieś Piotrów
- Budowa chodnika na ulic Łącznej w Sulejowie
- Budowa chodnika na ulicy Przejazd w Sulejowie
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Podjęte zostały działania związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr
742 Przygłów – Przedbórz , gdzie obecnie prace są w trakcie realizacji.
Podobnie zakończyły się zabiegi gminy związane z poprawą bezpieczeństwa na
drodze krajowej nr 12 , gdzie w pierwszej kolejności ma nastąpić budowa
nowego mostu na rzece Luciąży w Przygłowie ( wyłonienie wykonawcy jeszcze
w listopadzie 2010 roku).
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- Budowa chodnika na ulicy Wschodniej w Sulejowie

Wykonany obecnie zakres inwestycji drogowych znacznie poprawił stan
dróg na terenie gminy Sulejów , a wykonanie tych inwestycji drogowych na
jakie wykonane są już dokumentacje projektowe w latach następnych pozwoli
na prawie całkowite rozwiązanie problemów drogowych .

6. Oświata
Przyjęty do realizacji program przebudowy i modernizacji posiadanych zasobów
oświatowych był realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz w
miarę posiadanych środków finansowych. Do jednej z pierwszych isnestycji
jakie zostały zrealizowane w kadencji 2006-2010 należy zaliczyć :
- Wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulejowie wraz z
Gimnazjum w Sulejowie wraz z utwardzonymi placami parkingowymi oraz
wykonanymi wewnętrznymi remontami poprawiającymi funkcjonalność i
estetykę obiektu.
- Wykonano prace termo modernizacyjne Szkoły Podstawowej w Łęcznie wraz
z utwardzonymi placami parkingowymi oraz wykonanymi wewnętrznymi
remontami poprawiającymi funkcjonalność i estetykę obiektu.
- Wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Uszczynie
wraz z utwardzonymi placami parkingowymi oraz wykonanymi wewnętrznymi
remontami poprawiającymi funkcjonalność i estetykę obiektu.
- Wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulejowie
wraz z utwardzonymi placami parkingowymi oraz wykonanymi wewnętrznymi
remontami poprawiającymi funkcjonalność i estetykę obiektu.
- Wykonano remont w szkole podstawowej w Witowie w zakresie poprawy
funkcjonalności wnętrza budynku.
- Wykonano remont w Szkole Podstawowej w Klementynowie w zakresie
poprawy funkcjonowania obiektu.
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- Wykonano rozbudowę oraz remont pomieszczeń w Samorządowym
Przedszkolu w Poniatowie.
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- Wykonano remont w Szkole Podstawowej w Przygłowie w zakresie poprawy
funkcjonowania obiektu.

- Wykonano rozbudowę oraz remont w Samorządowym Przedszkolu w
Przygłowie.
- Wykonano remont w Samorządowym Przedszkolu w Sulejowie wraz z
utwardzonymi
placami parkingowymi oraz wykonanymi wewnętrznymi
remontami poprawiającymi funkcjonalność i estetykę obiektu.
Wraz z obiektami oświatowymi systematycznie poprawiane są obiekty
przyszkolne i tak:
- zmodernizowano i przebudowano boiska trawiaste przy Szkole Podstawowej
oraz Gimnazjum w Sulejowie.
- W 2009 roku wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe w ramach
programu „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej w Sulejowie.
- wybudowano boiska trawiaste przy Szkole Podstawowej w Uszczynie i Szkole
Podstawowej w Klementynowie.
- wybudowano boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Sulejowie oraz przy Gimnazjum w Przygłowie.
- wybudowana została sala gimnastyczna dla potrzeb Gimnazjum w Przygłowie
z siedzibą we Włodzimierzowie a w planach jest budowa w najbliższym okresie
podobnych sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej w Łęcznie i Szkole
Podstawowej w Witowie.
- wybudowano świetlicę przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie
- utwardzono place przy szkole podstawowej w Uszczynie, szkole podstawowej
w Sulejowie, szkole podstawowej w Łęcznie, Samorządowym Przedszkolu w
Sulejowie.

7. Kultura
W kadencji 2006-2010 wykonane zostały następujące inwestycje wpływające
na poprawę posiadanych zasobów związanych z obiektami kultury :
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- wybudowana została środowiskowa świetlica wiejska w miejscowości Koło
wraz z wyposażeniem ( współfinansowanie z środków unijnych)
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- wykonany został remont w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie

- wybudowana została środowiskowa świetlica wiejska w miejscowości Biała
wraz z wyposażeniem ( współfinansowanie z środków unijnych)
- przygotowano niezbędne dokumenty oraz złożono wnioski o pozyskanie
środków unijnych na budowę Centrum Kultury „Romanika” w Sulejowie
- wykonany został remont w świetlicy środowiskowej w Sulejowie
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Gmina Sulejów nie należy do samorządów posiadających bogatych
podatników na swoim terenie , gdyż jest typową gminą o charakterze rolniczoturystycznym bez przemysłu i wielkich magazynów. W pierwszym roku
samodzielnego funkcjonowania samorządu a więc rok 1991 kwota dochodu
gminy wyniosła 12 144 797,00 zł przy wydatkach 10 517 992,00 zł. Dla
porównania rok 2009 dochody gminy wyniosły 34 738 183, 57 złotych a
wydatki 35 549 576,37 złotych. Największy udział w wydatkach ponoszonych
przez gminę to wydatki ponoszone na utrzymanie oświaty ( ok.40 %). W 2009 i
2010 roku gmina Sulejów pozyskała środki zewnętrzne na kwotę ok.
30 000 000,00 złotych co umożliwiło zwiększenie ilości realizowanych
inwestycji.

