Sprawozdanie z inwestycji gminnych
zrealizowanych do sierpnia 2010 roku
1. Dział – 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1.1. Budowa wodociągu w Zalesicach
W 2010 roku przewiduje się przystąpić do budowy wodociągu gminnego we wsi Zalesice o
długości 300 m z rur PE i PCV. W chwili obecnej prowadzone są prace związane z wykonaniem
dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem tytułów prawnych do terenu pozwalających na
realizację inwestycji . W imieniu Gminy Sulejów zadanie pilotuje Miejski Zakład Komunalny w
Sulejowie. Koszt zadania w 2010 roku szacuje się na 30.000 zł.
1.2. Budowa wodociągu w ulicy Jaśminowej i Cichej w Barkowicach
W 2010 roku przewiduje się przystąpić do budowy wodociągu gminnego w Barkowicach ul.
Jaśminowa i ul. Cicha jako przedłużenie już istniejących sieci wodociągowych w tych ulicach o
długości ok. 450 m z rur PE i PCV. W chwili obecnej prowadzone są prace związane z
wykonaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem tytułów prawnych do terenu
pozwalających na realizację inwestycji . W imieniu Gminy Sulejów zadanie pilotuje Miejski Zakład
Komunalny w Sulejowie. Koszt zadania w 2010 roku szacuje się na 49.000 zł.
1.3. Budowa wodociągu we wsi Salkowszczyzna i Mikołajów
W 2009 roku wykonany został projekt techniczny budowy wodociągu wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami oraz opiniami. W trakcie opracowywania dokumentacji okazało się, że występuje
potrzeba dalszej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach przylegających do
wykonywanego opracowania i zasilanych z ujęcia Bilska wola oraz Biała co pozwoli na
zwodociągowanie całego południowo-zachodniego rejonu gminy Sulejów obejmującego
dodatkowo takie miejscowości jak: Bilska Wola Kolonia, Adelinów, Piotrów i końcówka wsi Biała
oraz pozwoli na połączenie ujęć wodociągowych Bilska Wola i Biała. Planowane zwiększenie
inwestycji to wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 4,5 km z rur PCV i PE. Zlecony został
projekt techniczny całego dodatkowego zadania za kwotę 65 tys. złotych łacznie z podkładami
geodezyjnymi. Do realizacji zadania planuje się przystąpić w 2010 roku a część środków na to
zadanie planuje się pozyskać jako środki zewnętrzne. Z informacji jakie uzyskaliśmy wynika, że
konkurs pozwalający na ubieganie się o środki unijne ogłoszony zostanie w miesiącu wrześniu i do
tego czasu pragniemy zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty. Na zadanie przeznaczona jest
kwota 150.000,00 zł.

2. Dział – 600 - Transport i łączność
2.1. Pomoc finansowa przy przebudowie mostu na Radońce w ciągu komunikacyjnym ulicy
Klasztornej w Sulejowie.
W listopadzie 2009 roku Rada Miejska w Sulejowie na wniosek Starostwa Powiatowego w
Piotrkowie Tryb. podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w
Piotrkowie Trybunalskim w przebudowie istniejącego mostu nad rzeczką Radońką w ciągu
komunikacyjnym drogi powiatowej ul. Klasztorna w Sulejowie. Pomoc Gminy Sulejów w realizacji
inwestycji określona została na wielkość 50% zadania lecz nie więcej niż 125.000,00 zł. W 2010
roku Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim w miesiącu maju przystąpiło do realizacji
całości zadania z przewidywanym terminem zakończenia na koniec czerwca 2010 roku. Inwestycja
została zakończona w przewidywanym terminie a całość poniesionych kosztów przez Gminę
Sulejów wyniosła 125.000,00 zł .

.2.Pomoc finansowa w remoncie skrzyżowania ulicy Władysława Jagiełły, Grunwaldzkieji
Rycerskiej w Sulejowie.
W ramach współpracy pomiędzy Gminą Sulejów oraz Starostwem Powiatowym w Piotrkowie
Trybunalskim przed zbliżającymi się obchodami 600-lecia Bitwy Pod Grunwaldem podjęta została
decyzja o przebudowie ulic powiatowych Grunwaldzka i Wł. Jagiełły oraz ulicy gminnej ul.
Rycerska przebiegających w rejonie obiektów zabytkowego opactwa cystersów w którym miały się
odbywać uroczystości związane z obchodami rocznicy bitwy . Występujący układ komunikacyjny
połączony został w całość bezkolizyjnym rondem. W miesiącu kwietniu opracowany został projekt
techniczny remontu a w miesiącu maju przystąpiono do prac drogowych związanych z inwestycją.
W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony został wykonawca zadania tj. Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych PEUK z Piotrkowa Trybunalskiego. Inwestycja została zakończona 17 czerwca
2010 roku a udział gminy Sulejów wynoszący 50 % kosztów poniesionych przez Starostwo
Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim wyniósł kwotę 173.179,00 złotych.
2.3. Pomoc finansowa w przebudowie drogi powiatowej nr 1913E Przygłów – Milejowiec o
długości 2.875,75 mb
W 2009 roku zawarte zostało porozumienie Gminy Sulejów z Starostwem Powiatowym w
Piotrkowie Trybunalskim w sprawie współfinansowania inwestycji drogowej przebudowy drogi
powiatowej Przygłów – Milejowiec na odcinku 2875,75 mb. Zadanie to zostało zgłoszone do
Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych na 2010 rok i zostało pozytywnie zaakceptowane
przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Koszty inwestycji rozkładają się następująco 25 % Gmina
Sulejów, 25 % Starostwo Powiatowe i 50% Narodowy Program – program rządowy. W miesiącu
kwietniu 2010 roku rozstrzygnięty został przetarg na realizację tej inwestycji a przewidywany
udział Gminy Sulejów w realizacji inwestycji określony został na kwotę 730 000,00 zł . Obecnie
inwestycja jest w trakcie realizacji, wykonane zostały prace ziemne, ułożone krawężniki oraz
chodniki, całość zastabilizowana tłuczniem. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to
wrzesień 2010 roku.
2.4.Odwodnienie ulicy Rycerskiej na odcinku od ulicy Kazimierza Sprawiedliwego do ulicy
Władysława Łokietka na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie.
W maju 2010 roku przystąpiono do opracowywania dokumentacji technicznej na wykonaniu
kanalizacji deszczowej w ulicy Rycerskiej w Sulejowie na odcinku pomiędzy ul. K.
Sprawiedliwego oraz ul. Wł. Łokietka o długości ok. 120 mb wraz z odtworzeniem nawierzchni
bitumicznej w ulicy Rycerskiej. Koszt opracowywanej dokumentacji to kwota 4.880,00 zł wraz z
podkładem geodezyjnym. W miesiącu wrześniu br. planowane jest ogłoszenie przetargu na
realizację inwestycji w terenie.
2.5. Remont chodnika w ulicy Wschodniej w Sulejowie
W miesiącu maju 2010 roku wykonany został remont chodnika na ulicy Wschodniej w Sulejowie
na odcinku od ulicy Garncarskiej do ulicy Koneckiej strona zachodnia a wykonawca wyłoniony
został w przetargu publicznym o wysokości zadania do 14 tys. EURO. Remont obejmował
wymianę krawężników oraz ułożenie kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie cementowopiaskowej wraz z wjazdami do posesji na odcinku remontowanego chodnika. Koszt inwestycji to
kwota 64.997,01 złotych.

2.6.Remont drogi w miejscowości Nowa Wieś
W maju 2010 roku przystąpiono do wykonania remontu na drogach przebiegających przez Nową
Wieś polegającą na wykonaniu 4 cm nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami tłuczniowymi oraz
mijankami. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przetargu publicznego otwartego a poniesione
koszty na realizację tej inwestycji to kwota 169.712,89 złotych.
2.7. Remont ulicy Klonowej w Poniatowie.
W czerwcu 2010 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniony został
wykonawca prac remontowych przewidzianych do wykonania na ul.Klonowej w Poniatowie.
Zakres prac remontowych obejmował uzupełnienie podbudowy tłuczniowej tłuczniem grubości 10
cm, wykonanie nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm oraz wykonanie poboczy tłuczniowych z
wykorzystaniem częściowo pozyskanego urobku oraz wykonanie przepustów od strony ulicy
Lipowej. Zakres prac to cała ulica Klonowa od ulicy Lipowej do drogi krajowej nr 12 bez
włączenia z tą drogą. Wykonawcą inwestycji była Firma PEUK z Piotrkowa Trybunalskiego a
poniesione koszty na realizacje tego zadania to kwota 167.945,99 złotych.
2.8.Remont drogi w Zalesicach Kolonii – alejka zachodnia
W miesiącu czerwcu 2010 roku rozpoczęte zostały prace remontowe na alejce zachodniej w
Zalesicach Kolonii prowadzone przez wykonawcę wyłonionego w wyniku przetargu
nieograniczonego. Prace budowlane polegające na uzupełnieniu podbudowy warstwą tłuczniową
grubości 10 cm, wykonaniu nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm wykonaniu poboczy
tłuczniowych wraz z wjazdami do posesji na realizowanym odcinku drogi wykonywane były przez
Firmę „ Drog-inż.” z Piotrkowa Trybunalskiego a koszt inwestycji to kwota 108.340,42 złote oraz
koszty nadzoru inwestorskiego 1.300,03 złote.
2.9.Budowa ulicy Studziennickiej w Sulejowie
Budowa gminnej łączącej ulicę Barbary i ulicę Żwirową na odcinku ok.150 mb. Inwestycja
polegała będzie na wykonaniu odwodnienia ulicznego z podłączeniem do istniejących systemów
kanalizacji deszczowej, profilu ulicznego drogi o szerokości 5,5 – 6,0 m chodników z kostki
betonowej oraz nawierzchni bitumicznej na powierzchni 840,00 m2. Na wykonanie zadania
zabezpieczonych została kwota 126.000,00 zł. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja
techniczna pozwalająca na realizację inwestycji. Uzyskana została już decyzja pozwolenia wodno
prawnego na odprowadzenie wód deszczowych z całe zlewni obejmującej i ulicę Studziennicką.
2.10.Budowa ulicy Kamiennej w Sulejowie
Budowa gminnej łączącej ulicę Wapienną i ulicę Kwiatową na odcinku ok.150 mb. Inwestycja
polegała będzie na wykonaniu odwodnienia ulicznego z podłączeniem do istniejących systemów
kanalizacji deszczowej, profilu ulicznego drogi o szerokości 5,5 – 6,0 m chodników z kostki
betonowej oraz nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1.020,00 m2. Na wykonanie zadania
zabezpieczonych została kwota 153.000,00 zł. W końcowej fazie jest dokumentacja techniczna
pozwalająca na realizację tej inwestycji

2.10.Budowa ulicy Kwiatowej w Sulejowie
Budowa gminnej łączącej ulicę Wapienną i ulicę 17-go Stycznia na odcinku ok.150 mb. Inwestycja
polegała będzie na wykonaniu odwodnienia ulicznego z podłączeniem do istniejących systemów
kanalizacji deszczowej, profilu ulicznego drogi o szerokości 5,5 – 6,0 m chodników z kostki
betonowej oraz nawierzchni bitumicznej na powierzchni 960,00 m2. Na wykonanie zadania
zabezpieczonych została kwota 144.000,00 zł. W końcowej fazie jest dokumentacja techniczna
pozwalająca na realizację tej inwestycji. Wskazana jest realizacja budowy ul. Kwiatowej i ulicy
Kamiennej jako jedno zadanie z przyczyn technicznych.
2.11. Remont ulicy Polanka we Włodzimierzowie
W miesiącu lipcu 2010 roku przystąpiono do realizacji remontu ulicy Polanka we Włodzimierzowie
polegający na wzmocnieniu istniejącej podbudowy tłuczniem grubości 10 cm, wykonaniem
nakładki bitumicznej grubości 4 cm, wykonaniem poboczy tłuczniowych. Dodatkowo w zakres
prac przewidzianych do wykonania wchodziło przeniesienie schronu betonowego z okresu II wojny
światowej usytuowanego częściowo w pasie ulicy. Prace remontowe przewidziano do wykonania
na całej ulicy Polanka. W wyniku rozstrzygnięć przetargu nieograniczonego wykonawcą inwestycji
zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Piotrkowie Tryb. ul. Południowa. W
miesiącu sierpniu prace drogowe zostały zakończone lecz do dnia dzisiejszego nie został podpisany
protokół odbioru. Poniesione koszty to kwota 180.449,31 złotych.
2.12.Budowa ulicy Piaskowej w Sulejowie
Budowa gminnej łączącej ulicę Kopalnia Dolna i ulicę Rudnickiego na odcinku ok.200 mb.
Inwestycja polegała będzie na wykonaniu odwodnienia ulicznego z podłączeniem do istniejących
systemów kanalizacji deszczowej, profilu ulicznego drogi o szerokości 5,5 – 6,0 m chodników z
kostki betonowej oraz nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1.150,00 m2. Zakończone zostały
prace przygotowawcze związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodno
prawnego na odprowadzenie wód deszczowych. Złożony został wniosek o ogłoszenie przetargu
otwartego. Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec października 2010
roku. Na wykonanie zadania zabezpieczonych została kwota 368.750,00 zł.
2.13. Budowa ul. Żwirowej w Sulejowie
Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2010-2011 na odcinku łączącym ul. Kopalnia
Dolna z ul. L. Rudnickiego w istniejącym przebiegu wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnikiem
jednostronnym. Nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,00 m. Uruchomione zostały procedury
związane z wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.W
budżecie na 2010 rok przewiduje się kwotę 80 000,00 zł.
2.14. Nakładki bitumiczne na drogach gminnych .
W związku z koniecznością modernizacji nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych
w miejscowości Kurnędz - Łęczno, Witów Kolonia - Kłudzice, Barkowice-Barkowice Mokre
zaplanowano na 2010 rok ułożenie nakładek bitumicznych z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na
zużytych fragmentach nawierzchni. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu 2010 roku
przez wykonawcę wyłonionego w przetargu publicznym nieograniczonym. Wykonawcą robót była
Firma „DROMOST” Sp. jawna J. Łaski M. Łaska, M. Łaska-Maćkowiak z Radomska a koszt
wykonania prac wyniósł 171.095,85 złotych + koszty nadzoru inwestorskiego.

2.15. Przebudowa drogi gminnej Witów Kolonia – Podkałek
W 2009 roku przystąpiono do wykonania projektu technicznego przebudowy istniejącej drogi
Witów Kolonia-Podkałek wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami pozwalającymi na
przystąpienie do realizacji inwestycji w 2010 roku w terenie. Do końca miesiąca czerwca wyjaśniła
się sprawy związane z prawem do dysponowania terenem na cele inwestycyjne , co pozwoliło na
uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z jego uprawomocnieniem. W miesiącu sierpniu ogłoszony
został przetarg na realizację tej inwestycji z przewidywanym terminem zakończenia na koniec
października 2010 roku. Dla potrzeb inwestycyjnych zabezpieczona została w budżecie gminy
Sulejów na 2010 roku kwota 224.000,00 zł. .
2.16.Budowa drogi we wsi Kłudzice – od drogi powiatowej do mostu na rzece Luciąży.
Budowa drogi gminnej przebiegającej przez część wsi Kłudzice na odcinku od drogi powiatowej
/przewidzianej do budowy w 2010 roku przez Powiat\ do mostu na rzece Luciąży w śladzie obecnie
istniejącej drogi gruntowej. Przewiduje się wykonanie odcinka drogi o długości 400,00 mb i
powierzchni przewidzianej po przykrycia masą asfaltową 2.000.00 m2. Zakres przewidywany do
wykonania obejmuje podbudowę tłuczniową 10 cm + 2 x masa bitumiczna oraz wykonanie
powierzchniowego odwodnienia drogi. W miesiącu sierpniu po uzyskaniu pozwolenia na budowę
oraz podpisaniu umowy na drogi dojazdowe do pół ogłoszony został przetarg lecz do chwili
obecnej nie został on jeszcze rozstrzygnięty i nie zawarta została umowa z wykonawcą. Na
realizację inwestycji uzyskano część środków w ramach programu budowy dróg dojazdowych do
pół. W budżecie gminy na 2010 rok zabezpieczona została kwota 280.000,00 zł.
2.17. Przebudowa ulicy Poprzecznej w Przygłowie.
Aktualnie ulica Poprzeczna w Przygłowie posiada nawierzchnię gruntową. Przebudowa będzie
polegać na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu
odpowiedniego spadku oraz wzmocnieniu jej warstwą podbudowy z tłucznia oraz ułożeniu
nawierzchni asfaltowej i wykonaniu odwodnienia. W 2007 roku wykonano dokumentację
projektowo-kosztorysową lecz ze względów na brak tytułów prawnych do części działek nie
zdołano uzyskać pozwolenia na budowę. W 2009 roku zaktualizowano opracowanie
dokumentacyjne w zakresie na jaki posiada gmina tytuł do terenu i prowadzone są prace celem
rozpoczęcie realizacji inwestycji w 2010 roku. W wyniku przeprowadzonego przetargu w miesiącu
kwietniu 2010 roku wyłoniony został wykonawca tej inwestycji tj. Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych „PEUK” S.A. z Piotrkowa Trybunalskim. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane a
łączny koszt wyniósł 153.585,68 złotych .
2.16. Odwodnienie ulicy Topolowej w Przygłowie
W 2009 roku rozpoczęte zostały praca inwestycyjne przy wykonywaniu odwodnienia ulicy
Topolowej w Przygłowie po długoletnich zabiegach związanych z uzyskaniem pozwolenia na
budowę. Wykonawcą inwestycji jest Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie , który jest zakładem
budżetowym gminy Sulejów. Zabezpieczone środki w budżecie gminy Sulejów nie zabezpieczają
całości kosztów inwestycyjnych pozwalają jedynie na wykonanie prac związanych z instalacją
sanitarną kanalizacji burzowej bez korytek betonowych, krawężników, oraz przejazdów do posesji.
Potrzeby w tym zakresie należy szacować na kwotę ok. 140 tys. złotych. W chwili obecnej drobnej
korekcie uległ ostateczny termin zakończenia inwestycji z uwagi na inne bardziej pilne zadania
realizowane przez MZK w Sulejowie dla potrzeb gminy oraz wyjątkowo niesprzyjające warunki
atmosferyczne. W chwili obecnej zakończone są już prace w zakresie instalacji sanitarnych bez
ostatniego odcinka odpływu. Wykonane zostało okrawężnikowanie ulicy oraz ułożono korytka
betonowe bez przejazdów do posesji. Cykl inwestycyjny zadania to lata 2004 – 2010 a końcowy
termin został ustalony na koniec wrzesień 2010 roku

2.17. Przebudowa drogi od wsi Biała do drogi wojewódzkiej numer 742.
Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaplanowano w 2008 roku
rozpoczęto przebudowę drogi od wsi Biała do drogi wojewódzkiej numer 742. Wykonana została
podbudowa tłuczniowa wraz z zamontowaniem przepustów odwadniających oraz uruchomiona
została procedura administracyjna związana z uzyskaniem zgody na wykonanie remontu na terenie
przebiegającym przez teren Lasów Państwowych. Szacunkowy koszt przewidziany do poniesienia
na w/w inwestycję wyniesie 335 040 złotych. W 2009 roku została położona nawierzchni
bitumicznej na całym odcinku drogi do granicy lasu. W miesiącu lipcu 2010 roku uzyskano
pozytywna opinię Lasów Państwowych co pozwala na uruchomienie procedury związanej z
uzyskaniem pozwolenia na budowę na odcinek przebiegający przez teren zarządzany przez Lasy
Państwowe o długości ok. 180 mb. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu wrzesień –
październik 2010 roku. Na realizację tego zakresu inwestycji w budżecie zabezpieczona została
kwota 100 155,48 zł.
2.18.Budowa drogi we wsi Łazy Dąbrowa
Budowa drogi gminnej przebiegającej przez wieś Łazy Dąbrowa o długości 1200,00 mb z
połączeniem do istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej przebiegającej przez wieś Kolonia Łazy
Dąbrowa. Projektuje się wykonanie podbudowy tłuczniowej grubości 5-10 cm wraz z
powierzchniowym utrwaleniem masą asfaltową . Przewiduje się ,że do wykonania będzie łącznie
6.000 m2 powierzchni drogowej. Na realizację inwestycji planuje się uzyskać część środków w
ramach programu budowy dróg dojazdowych do pół. Opracowany został projekt techniczny oraz
gmina uzyskała prawomocną decyzję pozwolenia na budowę, podpisana została umowa na
dofinansowanie tej inwestycji kwotą 82.000,00 zł z programu budowy dróg dojazdowych do pól.
Przeprowadzony został przetarg na wykonanie tej inwestycji lecz nie nastąpiło jeszcze
rozstrzygnięcie i podpisanie umowy z wykonawcą. W budżecie gminy na 2010 rok zabezpieczona
została kwota 400.000,00 zł lecz ta kwota jest niższa od kwoty przetargowej.
2.19. Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie.
Przebudowa będzie polegać na wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego
spadku, wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczą, ułożenie nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie
odwodnienia na tej ulicy. Zadanie zostało podzielone na etapy i częściowo zrealizowane w 2008
roku po wyłonieniu w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy. Etap obejmujący odcinek od
ul. Młynarskiej do zakrętu ulicy Krzywej przewidziany jest do realizacji częściowo w 2010 roku
po uzyskaniu tytułu prawnego do działki. W chwili obecnej złożony został stosowny wniosek
komunalizacyjny do Wojewody. Po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego prawo do terenu
przystąpimy do realizacji inwestycji. Wielkość przewidywanych środków finansowych na zadanie
w 2010 roku to kwota 235 000,00 zł.
2.20. Budowa drogi gminnej w miejscowości Uszczyn ( Koło).
W 2008 roku rozpoczęto prace przygotowawcze związane z budową drogi gminnej przebiegającej
po gruntach Lasów Państwowych w jednostce ewidencyjnej Uszczyn dla potrzeb występującej
zabudowy mieszkalno-zagrodowej wsi Koło. Uruchomione zostały procedury administracyjne
związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy. W 2009 roku wykonane zostały
dokumentacje techniczne planowanej inwestycji oraz uruchomione zostaną procedury związane z
uzyskaniem pozwolenia na budowę w zgodności z przepisami tak zwanej specustawy drogowej. Po
wielokrotnych próbach udało się uzyskać w miesiącu sierpniu 2010 roku pozytywną opinię Lasów
Państwowych co pozwala na uruchomienie procedur prawnych związanych z uzyskaniem
stosownych pozwoleń na budowę oraz przeniesienia prawa własności działki zajętej pod drogę na
rzecz gminy Sulejów. Taki dokument powinien zostać uzyskany w Starostwie Powiatowym w
Piotrkowie Tryb. w okresie najbliższych trzech miesięcy co pozwoli na realizację inwestycji
fizycznie w terenie. Wielkość przewidywanych środków finansowych na zadanie w 2010 roku to
kwota 200 000,00 zł.

2.21. Przebudowa ulicy Leśna Polana we Włodzimierzowie
W 2009 roku rozpoczęto prace przygotowawcze związane z budową ulicy Leśna Polana we
Włodzimierzowie. Całość zadania została podzielona na etapy z których I etap rozpoczęty został w
2010 roku i na jego realizację przewidziana została kwota 425 000,00 zł. Zadanie przewidziane jest
do realizacji w latach 2009-2011 a na jego realizację przewidziano łącznie kwotę 700 000,00 zł. W
chwili obecnej gmina posiada opracowaną dokumentację projektową łącznie z pozwoleniem na
budowę oraz przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na realizacje tego zadania bez
formalnego rozstrzygnięcia wraz z podpisaniem umowy z wykonawcą. Pierwszy etap inwestycji
przewiduje się zrealizować do końca października 2010 roku.

2.22. Przebudowa ulicy Kazimierza Sprawiedliwego i ulicy Basztowej w Sulejowie.
Aktualnie ulica Kazimierza Sprawiedliwego i Basztowa w Sulejowie posiadają nawierzchnię
gruntową. Modernizacja będzie polegać na zmodernizowaniu i wzmocnieniu nawierzchni poprzez
ułożenie podbudowy z tłucznia, dywanika bitumicznego, wykonaniu chodników z kostki betonowej
oraz kanalizacji deszczowej. W 2007 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Całość inwestycji podzielona została na II etapy inwestycyjne ze względu ekonomicznego.
Realizacja I etapu zadania w terenie rozpoczęta została w 2008 roku po wyłonieniu w trybie
przetargu nieograniczonego wykonawcy, środki poniesione na zadanie w 2008 roku to kwota
137.500 zł. Wykonana została kanalizacja deszczowa na realizowanym odcinku w 2009 roku a
pozostały zakres drogowy w postaci jezdni i chodników przewidziany jest do realizacji w 2010
roku. W miesiącu maju 2010 roku wykonawca całej inwestycji Firma „ DROG-INŻ.” Z Piotrkowa
Trybunalskiego zakończyła całość budowy w postaci nawierzchni bitumicznej, krawężników oraz
chodników z kostki betonowej a jej łączny koszt poniesiony w 2010 roku to kwota 584.945,34
złote.

2.23.Przebudowa ulicy Polnej we Włodzimierzowie.
Modernizacja ulicy Polnej we Włodzimierzowie będzie polegać na częściowym wykorytowaniu
i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku, wzmocnieniu jej warstwą
wyrównawczo - wzmacniającą z tłucznia oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej. Realizacja zadania
przewidziana jest na lata 2008 – 2010. Rozpoczęcie zadania nastąpiło w 2008 roku – wykonana
została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. W 2009 roku rozpoczęto budowę I etapu zadania
obejmującego odcinek od drogi krajowej nr 12 do ul. Polanka. Etap I zadania został zrealizowany w
2009 roku a obecnie realizowany jest II etap obejmujący swoim zasięgiem odcinek od ulicy
Polanka do ul. Łęczyńskiej z zachowaniem tych samych parametrów techniczno-użytkowych jak w
I etapie. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca budowy w postaci
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „PEUK” S.A. z Piotrkowa Trybunalskiego. Przewidywany
koszt inwestycji realizowanej w 2010 roku to kwota 513.132,00 zł a termin zakończenia koniec
września 2010 roku .

2.24. Przebudowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie.
Modernizacja będzie polegać na zmodernizowaniu i wzmocnieniu nawierzchni poprzez ułożenie
podbudowy z tłucznia oraz dywanika bitumicznego. W 2006 roku wykonano dokumentację
projektowo-kosztorysową, lecz z uwagi na nie rozpoczęcie inwestycji oraz zmiany własnościowe
dokumentacja ta stała się nie aktualna. Ze względu na utratę ważności dokumentacji oraz brak
pozwolenia na budowę w 2008 roku przystąpiono do aktualizacji dokumentacji oraz złożono
wniosek o uzyskanie stosownych pozwoleń prawnych. W 2009 roku uzyskano w oparciu o przepisy
spec ustawy drogowej pozwolenie na budowę i pod koniec roku przystąpiono do realizacji
inwestycji w terenie. W trakcie realizacji inwestycji wystąpiły problemy techniczne związane z
uzyskaniem parametrów technicznych zagęszczenia gruntu pod budowaną drogę co spowodowane
jest występowaniem wysokiego poziomu wód gruntowych oraz zrealizowanymi inwestycjami
umieszczonymi w drodze bez należytego zagęszczenia gruntu. W miesiącach maj-czerwiec
wykonana została kanalizacja deszczowa bez podłączenia do odbiornika z uwagi na występujące
trudności techniczne. W miesiącu czerwcu przeprowadzone zostały specjalistyczne badania
geologiczne niezbędne do określenia dalszego toku realizacji inwestycji drogowej. W wyniku tych
badań oraz narady z udziałem specjalistów branżowych ustalono, że przed wykonaniem
nawierzchni tłuczniowej oraz krawężników należy wykonać etapowe dogęszczenie gruntu wraz z
stabilizacją cementem oraz częściową wymianą gruntu gliniastego. W chwili obecnej inwestycja
jest realizowana a przebieg prac jest szczegółowo monitorowany przez przedstawicieli
zleceniodawcy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec października 2010 roku.
Na realizację inwestycji w 2010 roku przewidziano zabezpieczyć w budżecie kwotę 617 665,98 zł.

2.25. Przebudowa drogi Witów Kolonia – Przygłów.
W ramach modernizacji dróg będących w zarządzie Gminy zaplanowano modernizację drogi
Witów Kolonia – Przygłów w latach 2005 - 2011. Modernizacja drogi polega na wykorytowaniu i
wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku oraz wzmocnieniu jej warstwą
wyrównawczo - wzmacniającą z tłucznia oraz nawierzchni asfaltowej. W 2005 roku wykonano
dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2007 roku po wyłonieniu w trybie przetargu
nieograniczonego wykonawcy pierwszego etapu zadania zmodernizowano pierwszy odcinek drogi
na długości 200 m. Kolejny etap o długości 200 m wykonany został w 2008 roku. Kolejny etap tej
inwestycji 250 mb został zrealizowany w 2009 roku. W 2010 roku przygotowany został do
realizacji ostatni odcinek drogi na jaki gmina uzyskała tytuł prawny bez stosowania przepisów
szczególnych. Przygotowane zostały wszelkie dokumenty do ogłoszeni9a przetargu na realizację
kolejnego 300 m odcinka tej drogi w technologii i w sposób jak realizowano poprzednie II odcinki
tej drogi. Przewidywany termin realizacji III etapu budowy tej drogi to koniec października 2010
roku. Dalsza realizacja inwestycji będzie możliwa do realizacji jedynie w oparciu o przepisy
specustawu drogowej z uwagi na potrzebę przeprowadzenia procedury wywłaszczeniowej. Na
dalszą realizację zadania w 2010 roku zabezpieczona zastała kwota 530 000,00 zł.

2.26. Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury.
Zaplanowano przebudowę ulicy Przydziałki w Sulejowie poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej,
chodnika oraz wykonanie odwodnienia. Dodatkowo przewidziano realizację oświetlenia ulicznego.
W 2006 roku wytyczono granice prawne ulicy w terenie, opracowano koncepcję przebiegu
zmodernizowanej ulicy i rozpoczęto konsultacje z mieszkańcami w sprawie dokonania niezbędnych
podziałów w celu poszerzenia pasa drogowego do parametrów wymaganych przy drodze
publicznej. W 2007 roku wydana została decyzja o realizacji inwestycji celu publicznego oraz
rozpoczęto procedury wykonania niezbędnych podziałów. W 2008 roku prowadzone są procedury
podziałowe i regulacja stanu prawnego projektowanego pasa drogowego. Występują trudności
z właścicielami działek, z których nastąpi wydzielenie pasa drogowego w związku z powyższym
wskazane jest dokonanie podziału całej inwestycji na etapy, co pozwoli na sprawniejsze wejście
w teren z realizacją. W ramach realizacji inwestycji wykonana została linia oświetlenia ulicznego
dla I etapu zadania oraz prowadzone są prace związane w wykonaniem dokumentacji projektowej
kanalizacji sanitarnej w tej ulicy. Zakończone zostały prace przy dokumentacji projektowej budowy
kanalizacji sanitarnej w ulicy Przydziałki oraz uregulowano stany własności z częścią właścicieli
działek zajętych pod drogę poprzez zawarcie stosownych aktów notarialnych. W trakcie tego
okresu nastąpił zgon kilku innych właścicieli działek niezbędnych do realizacji inwestycji budowy
drogi co nie pozwala na uzyskanie pozwolenia na budowę bez zastosowania procedur jakie
przewidziane zostały w przepisach specustawy drogowej. Uruchomiono procedurę uzyskania
stosownego pozwolenia budowlanego na budowę drogi. Przed wykonaniem inwestycji drogowej
wskazane jest dozbrojenie drogi w inne media niezbędne do funkcjonowania zabudowy
mieszkaniowej występującej przy tej ulicy. Na dalszą realizację zadania w 2010 roku
zabezpieczono kwotę 145 913,01 zł.
2.27. Przebudowa ulicy Wapiennej w Sulejowie.
Aktualnie ulica Wapienna w Sulejowie posiada nawierzchnię gruntową. Modernizacja będzie
polegać na zmodernizowaniu i wzmocnieniu nawierzchni poprzez ułożenie podbudowy z tłucznia,
dywanika bitumicznego, wykonaniu chodników z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej.
W 2007 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Cała inwestycja została ze
względów prawnych podzielona na etapy. Realizacja I etapu zadania w terenie rozpoczęto w 2008
roku po wyłonieniu w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy tj. Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych „DROG-INŻ.” Z Piotrkowa Trybunalskiego. W ramach realizacji inwestycji wykonana
została kanalizacja deszczowa, położono krawężniki oraz nawieziony został tłuczeń w pasie jezdni.
W 2009 roku planowane jest wykonanie chodników z kostki betonowej wraz z wjazdami na
posesje, położenie nakładki asfaltowej na już ułożonej podbudowie tłuczniowej. Uzyskane zostało
pozwolenie na budowę II etapu inwestycji obejmującego kanalizację deszczową w ul. Garncarskiej
i Wapiennej , wykonanie ulicy wraz z chodnikami wykonanymi z kostki betonowej, odtworzenie
nawierzchni ul. Garncarskiej. W 2010 rozpoczęta została realizacja II etapu przebudowy ul.
Wapiennej poprzez wykonanie w pierwszej kolejności kanalizacji deszczowej w ulicy Wapiennej i
ulicy Garncarskiej oraz rozpoczęcie prac przy korytowaniu ulicy, krawężnikowaniu oraz
wykonaniu podbudowy tłuczniowej wraz chodnikami z kostki betonowej. Pierwotnie cała
inwestycja przewidziana była do zakończenia w 2011 roku ze względu na środki finansowe lecz w
wyniku zapadłych rozstrzygnięć na przetargach koszt całej inwestycji uległ zmniejszeniu do
wielkości pozwalającej na zamknięcie zadania w 2010 roku. W budżecie gminy na rok 2010 na
realizację tego zadania przewidziana została kwota 898.003,45 złotych.

3. Dział - 750 - Administracja publiczna
3.1. Zakup komputera z oprogramowaniem dla ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim.
W 2010 roku przewidziano zakup komputera wraz z oprogramowaniem w Urzędzie Miejskim w
Sulejowie. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3.499,00 złotych.
3.2. Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Sulejowie.
W 2010 roku przewidziano zakup i wymianę sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w
Sulejowie i na to zadanie zabezpieczona została kwota 50.000 zł zgodnie z wykonywanymi
szacunkami. Zadanie zostało częściowo zrealizowane na kwotę 26.645,70 złotych. W celu realizacji
tego zadania przygotowany został i złożony wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych.

4. Dział – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4.1. Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego gminy Sulejów poprzez zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego na użytek OSP w Sulejowie.
W 2010 roku przewidziano dokonać wsparcia systemu ratowniczo-gaśniczego gminy Sulejów i
zakupić przy udziale środków własnych i środków zewnętrznych unijnych samochód ratowniczogaśniczy dla OSP w Sulejowie. Na realizację zadania przewidziana została w budżecie gminy na
2010 rok kwota 791 460,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i na jego realizację zostało pozyskane
wsparcie środkami unii w wysokości 680.000,00 złotych tj. wysokości 85%.
4.2.Zakup sprzętu służącego ochronie zdrowia ,mienia lub środowiska przed pożarem, klęską
żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP z terenu gminy Sulejów.
W 2010 roku przewidziano środki finansowe na realizacje tego zadania w wysokości 25.000,00
złotych. Zadanie zostało zrealizowane a zakupiony sprzęt przekazany został do jednostek OSP z
terenu gminy Sulejów
4.3. Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w
Kałku.
W 2010 roku przewidziano pomoc finansową przy zakupie średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP. Pomoc finansowa przewidziana na 2010 rok wyniesie 35.000 zł. Zadanie
zostało zrealizowane
4.4. Dofinansowanie kosztów remontu garażu w strażnicy OSP w Kurnędzu
W 2010 roku na dofinansowanie kosztów remontu garażu w budynku strażnicy OSP w Kurnędzu
przewidziano kwotę 10.000,00 złotych. Zadanie zostało zrealizowane.
4.5. Dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń socjalnych w strażnicy OSP w Barkowicach
W 2010 roku na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczenia socjalnego w budynku strażnicy
OSP w Barkowicach przewidziano kwotę 10.000,00 złotych. Zadanie zostało zrealizowane.

4.6. Dofinansowanie kosztów remontu garażu w strażnicy OSP w Białej
W 2010 roku na dofinansowanie kosztów remontu garażu w budynku strażnicy OSP w Białej
przewidziano kwotę 10.000,00 złotych. Zadanie zostało zrealizowane.

5. Dział - 801 - Oświata i wychowanie
5.1.Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Łęcznie.
W latach 2010-2011 planowane jest wykonanie budynku sali gimnastycznej wraz z sanitariatami
dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Łęcznie .W 2010 roku planowane jest wykonanie dokumentacji
technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń a rozpoczęcie w terenie nastąpi w
2011 roku. W chwili obecnej przygotowywany jest projekt techniczny całej inwestycji wraz z
pracami przygotowawczymi związanymi z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na tą
inwestycję. Z wstępnego rozeznania wynika, że być może wystąpi konieczność zmiany nazwy
całego zadania wraz z zmianą zakresu inwestycji lecz to uzależnione jest od potrzeb projektu z
jakiego będziemy pozyskiwać środki zewnętrzne. Na rozpoczęcie prac przygotowawczych
związanych z realizacją inwestycji w 2010 roku została zabezpieczona w budżecie gminy kwota
30 000,00 zł.
5.2. Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych.
W związku ze słabym stanem przyszkolnych obiektów sportowych Gmina sukcesywnie od 2005
roku realizuje to zadanie. W 2009 roku w ramach tego zadnia zakończona została budowa boiska
przy Szkole Podstawowej w Klementynowie. W 2010 roku przewidujemy wykonać trybuny na 60
miejsc wraz z ciągami komunikacyjnymi dla potrzeb boiska wielofunkcyjnego ORLIK 2012
funkcjonującego w Sulejowie. W celu realizacji tego zadania rozpoczęte zostały procedury
przetargowe przetargu do 14000 EURO mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty. Wykonanie
zadania przewidziane jest do końca września 2010 roku. Środki przewidywane w budżecie gminy
na 2010 rok na realizację tego zadania to kwota 30.000 zł.
5.3. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie.
W 2010 roku rozpoczęto prace przygotowawczych związane z przygotowaniem dokumentacji
technicznej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dla potrzeb inwestycji budowy sali
gimnastycznej. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony zastał projektant który
rozpoczął prace przygotowawcze do wykonania dokumentacji technicznej. W chwili obecnej w
trakcie ukończenia są propozycje wariantowe sali gimnastycznej, które zostaną przedstawione do
akceptacji inwestorowi. Zadanie przewiduje się realizować w latach 2010-2012. Na realizację
zadania przewidziano w 2010 roku kwotę 30 000,00 zł.
5.4.Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej nr 2 na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie
W trakcie realizacji inwestycji termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulejowie
już po rozstrzygniętym przetargu wynikła potrzeba wykonania utwardzonego kostką betonową
placu apelowego. Z zaoszczędzonych środków finansowych zadanie to zostało wprowadzone do
budżetu i zostało zrealizowane przed początkiem czerwca 2010 roku a łączny jego koszt wyniósł
14.692,51 złotych.

5.5. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie.
W 2010 roku rozpoczęto prace przy opracowaniu dokumentacji techniczno-kosztorysowej na
wykonanie prac budowlanych związanych z termomodernizacją budynku szkoły.
Termomodernizacja polegała będzie na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu
zewnętrznego docieplenia ścian budynku styropianem, docieplenie dachu budynku, wykonanie
podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie malatury zewnętrznej budynku szkoły, wymiana
orynnowania. Po wyłonieniu w drodze przetargowej na początku roku wykonawcy na początku
wiosny przystąpiono do prac budowlanych. Termin wykonania prac budowlanych był bardzo
krótki, gdyż zakończenie musiało nastąpić przed planowanym na miesiąc czerwiec uroczystym
nadaniem imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Sulejowie. Dodatkowym utrudnieniem była
realizacja inwestycji w trakcie trwania roku szkolnego. Prace termomodernizacyjne ukończone
zostały w terminie a całkowity ich koszt wyniósł 225.018,45 złotych.
5.6. Remont pomieszczeń w Szkole podstawowej nr 2 na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie.
Mając na względzie kompleksowe zakończenie prac remontowych w budynku szkoły Podstawowej
nr 2 w Sulejowie zaplanowana została wymiana wykładziny na podłogach korytarzy w budynku
szkoły. Prace takie mogą być wykonane w okresie gdy obiekt jest wyłączony z eksploatacji a więc
jedynie w okresie ferii letnich. Zakres prac remontowych obejmuje wymianę podbudowy
betonowej w posadzek na wszystkich korytarzach oraz pomieszczeniu jednej klasy, położenie
warstwy samopoziomującej, ułożenie wykładziny połączonej przez zgrzanie . Inwestycja jest
obecnie w trakcie realizacji a jej zakończenie nastąpi pod koniec sierpnia 2010 roku. Środki
zabezpieczone w budżecie na realizację tego zadania to kwota 50.000,00 złoty.
5.7. Wykonanie dróg oraz ścieżek dojazdowych na terenie
Sulejowie.

Samorządowego Przedszkola w

Wczesną wiosną 2010 roku przystąpiono do kontynuacji przerwanych prac przy wykonaniu
utwardzonych placów, dróg i ścieżek dojazdowych na terenie Przedszkola w Sulejowie.
Ścieżki i drogi wewnętrzne wykonane zostały z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowocementowej w krawężnikach wraz z wyprofilowaniem terenu i wykonaniem powierzchniowego
odprowadzenia wód opadowych. Inwestycja została zrealizowana w całości a jej łączny koszt to
kwota 29.996,14 złotych.

5.8. Budowa sali gimnastycznej w Włodzimierzowie.

W 2008 roku rozpoczęto prace przy opracowaniu dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla
potrzeb przygotowania inwestycji budowy sali gimnastycznej dla potrzeb szkoły w Przygłowie.
Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2008-2010. Sala gimnastyczna posiadać będzie
boisko o wymiarach 12,00 x 24,00 m wraz z pomieszczeniami socjalnymi i zapleczem
technicznym. Budynek Sali będzie obiektem wolnostojącym zasilanym w media z budynku szkoły.
Do prac budowlanych przystąpiono w listopadzie 2009 roku po dokonaniu wyboru wykonawcy w
trybie przetargowym. W 2010 roku inwestycja jest realizowana a przewidywany termin jej
zakończenia to koniec sierpnia. W trakcie realizacji inwestycji udało się pozyskać środki z
Ministerstwa Sportu w wysokości 495.000,00 złotych. W miesiącu wrześniu planowane jest
uroczyste oddanie Sali gimnastycznej do użytku. Szacunkowa wartość całej inwestycji
przewidzianej do realizacji w 2010 roku to kwota 1.252.715,90 zł.

6. Dział – 851 - Ochrona zdrowia
6.1. Zakup komputera dla świetlicy środowiskowej.
Zaplanowano zakup komputera dla potrzeb świetlicy środowiskowej w Sulejowie. Koszt na 2010
rok oszacowano na 2.500 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

7. Dział – 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
7.1. Realizacja Programu ochrony wód zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy
Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków – II etap .
Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2012-2013 po zakończeniu obecnie realizowanego
zakresu. Opracowania dokumentacyjne przewiduje się wykonać w 2011 roku lub w innym okresie
jeśli wystąpi możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Wartość zadania szacowana jest na
kwotę 5.851 534,68 zł. W 2010 roku nie przewidziano w budżecie środków na ten cel.
7.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Piotrków Trybunalski na terenie gminy Sulejów.
W porozumieniu z gminą Piotrków Trybunalski zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach położonych na terenie gminy Sulejów a zaliczonych do aglomeracji Piotrków
Trybunalski. Planowane zadanie jest zadaniem wieloletnim przewidzianym do realizacji w latach
2013 – 2015. W budżecie gminy na rok 2010 nie przewidziano środków na to zadanie.
7.3. Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy
Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków.
W 2008 roku rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej wraz
z niezbędnymi dokumentami do uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji budowy sieci
kanalizacyjnej, modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami dla potrzeb
aglomeracji Sulejów. Zakończone zostały prace projektowe na przebudowę oczyszczalni ścieków w
Sulejowie, przebudowę przepompowni tłocznych ścieków P1, P2, P3 oraz dokumentację techniczną
budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Podklasztorze . Na wymieniony zakres posiadamy
pozwolenia na budowę oraz pozyskane zostały środki finansowe z unii europejskiej w kwocie
ponad 19 mln złotych ( 85 %) kosztów inwestycji. Pod koniec 2009 roku i na początku 2010 roku
rozstrzygnięte zostały przetargi na realizację tej inwestycji podzielonej na trzy podetapy obejmujące
kanalizację osiedla Podklasztorze, budowę oczyszczalni ścieków oraz przejścia przez rzekę Pilicę z
głównymi pompowniami. W chwili obecnej realizowana jest kanalizacja sanitarna na osiedlu
Podklasztorze oraz budowa oczyszczalni ścieków w Sulejowie. Na realizację ostatniego etapu
uzyskaliśmy już stosowne pozwolenia i w miesiącu sierpniu ogłoszony zostanie przetarg na ten
podetap. Na pozostały zakres dotyczący miasta Sulejowa wykonywane są dokumentacje
projektowe. Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2010-2011. W budżecie gminy na
realizację zadania w 2010 roku została zabezpieczona kwota 6.865.362,73 złote.

7.4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sulejów poza aglomeracjami Sulejów
i Piotrków Trybunalski.
Teren gminy Sulejów dla potrzeb rozwoju i inwestycji podzielony został na tereny zaliczające się
do aglomeracji Sulejów, aglomeracji Piotrków Trybunalski oraz pozostały teren. Podział na
aglomeracje jest niezbędny w celu ubiegania się o środki finansowe z funduszu Unii Europejskiej
na duże zadania obejmujące swoim zasięgiem więcej niż jedna miejscowość. Planowane zadanie
jest zadaniem wieloletnim przewidzianym do realizacji w latach 2012 – 2015. Szacunkowa
wielkość nakładów na realizację tego zadania to kwota 34 183 000,00 zł. W budżecie gminy na rok
2010 nie przewidziano środków na to zadanie.
7.5. Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części Gminy Rozprza, północno-zachodniej
części Gminy Sulejów oraz południowej części Miasta Piotrków Trybunalski.
W porozumieniu z Gminami Rozprza i Piotrków Trybunalski zaplanowano budowę sieci
kanalizacyjnej przechodzącej z terenu Rozprzy, zachodniej części Gminy Sulejów do oczyszczalni
ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. W 2006 roku prowadzono w Urzędzie Gminy w Rozprzy
postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowokosztorysowej. W 2007 roku opracowywany był projekt budowlany przedmiotowej inwestycji przy
współfinansowaniu Gminy Sulejów. W 2008 roku będzie kompletowana dokumentacja projektowokosztorysowa. W 2009 roku rozpoczęto postępowanie administracyjne związane z wydaniem
decyzji środowiskowej oraz decyzji celu publicznego na realizację inwestycji . W projekcie budżetu
na 2010 rok nie przewidziano w budżecie gminy środków na ten cel.
7.6. Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Sulejów
Mając na uwadze poprawę gospodarki odpadami na terenie gminy Sulejów przygotowany został na
lata 2010-2012 wieloletni program gospodarki odpadami stałymi na terenie gminy Sulejów. Na
realizacje tego programu uzyskaliśmy wsparcie finansowe z unii europejskiej dofinansowane do
wysokości 85 %. W ramach tego programu przewidujemy zakup stanowiska do sortowania
odpadów stałych, zakup dużego samochodu z prasą do przewozu odpadów stałych, dofinansowanie
utylizacji wyrobów azbestowych. Zgodnie z złożonym harmonogramem w Łódzkim Urzędzie
Marszałkowskim realizację programu planuje się uruchomić w 2011 roku a rok 2010 to
przygotowanie do jego realizacji. W budżecie gminy na 2010 rok zabezpieczona została kwota
32.749,20 złotych przy całkowitym koście zadania 1.115.492,98 złotych.
7.7. Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów.
W 2010 roku zaplanowano rozbudowę odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy. W miarę
posiadanych środków budżetowych zlecone zostaną do opracowania dokumentacje projektowokosztorysowe a następnie realizowane najpilniejsze odcinki w terenie. Zlecona została budowa
oświetlenia ulicznego w Włodzimierzowie ul. Kasztanowa oraz ulica Sportowa . Realizowane są na
bieżąco roboty elektryczne niewymagające uzyskania zezwoleń a polegające jedynie na wymianie
istniejącej infrastruktury oświetleniowej lub dodaniu dodatkowych pojedynczych lamp
oświetleniowych. Środki zabezpieczone w 2010 rok w budżecie gminy to kwota 70.000 złotych.

7.8. Budowa drugiej niezależnej nitki wodociągowej z ujęcia „Barbara” w Sulejowie.
W celu zapewnienia lepszego zaopatrzenia w wodę terenu gminy Sulejów przewidziano budowę
drugiej niezależnej nitki wodociągowej z ujęcia wody „Barbara” w Sulejowie. Realizacja w terenie
przewidziana jest w latach następnych. Środki zabezpieczone w 2010 roku to kwota 100.000 zł.

7.9. Budowa trzeciego zbiornika wody przy ujęciu „Barbara” wraz z modernizacją pozostałych
zbiorników.
Dla zabezpieczenia odpowiedniej ilości wody przy okresowym, większym zapotrzebowaniu
odbiorców na wodę zaplanowano budowę trzeciego zbiornika wody przy ujęciu „Barbara”
w Sulejowie. Realizacja w terenie przewidziana jest w latach następnych. Środki zabezpieczone w
budżecie to kwota 100.000,00 złotych .
7.10. Wymiana rur azbestowych w ulicy Garncarskiej w Sulejowie.
W trakcie wykonywania prac drogowych na ulicy Garncarskiej w Sulejowie wynikła pilna potrzeba
wymiany rur azbestowych sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy ulicą Wapienną i ulicą
Taraszczyńską , gdyż okazało się iż sieć wodociągowa przebiega pod jezdnią a na tym odcinku
zostanie wykonany nowy dywanik asfaltowy. Inwestycja została zrealizowana przez Miejski Zakład
Komunalny w Sulejowie a jego koszt wyniósł 26.500,00 złotych.
7.11. Budowa wodociągu w ulicy Zamurowej i Herbowej na osiedlu Podklasztorze w Suylejowie.
W ramach rozbudowy sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejowa realizowana jest etapami z
uwagi na ograniczone środki finansowe budowa sieci wodociągowej w niezwodociągowanych
uliczkach. W 2010 roku zaplanowana została budowa sieci wodociągowej w ul. Zamurowej i ul.
Herbowej a wykonawcą tej inwestycji jest Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie. Na dzień
dzisiejszy inwestycja jest w trakcie realizacji a jej szacunkowy koszt to kwota 51.000,00 złotych.
7.12. Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie.
Inwestycja ta obejmuje modernizację targowiska miejskiego wynikłą z konieczności spełnienia
obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych. W 2004 roku został opracowany projekt
budowlany. Zakres inwestycji przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej, budynku usługowoadministracyjnego, toalety publicznej, kanalizacji sanitarnej, przyłącza wody, oświetlenia placu
targowego oraz utwardzenie terenu targowiska kostką betonową. W związku z zaleceniami
pokontrolnymi Sanepidu podjęte zostały działania, aby w pierwszym etapie rozpocząć realizację
toalety publicznej dla potrzeb targowiska miejskiego. Po opracowaniu w 2007 roku dokumentacji
projektowo – kosztorysowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę w 2008 roku zaplanowano
realizację tej inwestycji, której brak Sanepid szczególnie podkreśla podczas kontroli targowiska. W
2009 roku uzyskano wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z pozwoleniem na budowę. W
miesiącu lipcu 2010 roku rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na budowę toalety
publicznej dla potrzeb targowiska a wykonawcą inwestycji została Firma Budowlana Wiesława
Musiałka z Piotrkowa Trybunalskiego. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec
września 2010 roku. Inwestycja jest w trakcie realizacji a jej szacowany koszt to kwota 175.312,80
złotych.

8. Dział – 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8.1. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia celem zaspokojenia potrzeb
społecznych mieszkańców wsi Koło.
W 2008 roku przygotowana została dokumentacja techniczna dla przedmiotowej inwestycji, którą
planuje się rozpocząć w 2009 roku po wyłonieniu w trybie przetargowym wykonawcy. Na
realizację zadania pozyskane zostały środki z unii europejskiej w kwocie 370.823,00 zł. Obecnie
trwają prace inwestycyjne na terenie budowy a wykonawcą jest Firma budowlana MEY z
Piotrkowa Trybunalskiego wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Termin zakończenia
inwestycji przewidywany jest na koniec sierpnia 2010 roku. W budżecie gminy na 2010 rok została
zabezpieczona kwota 715.895,00 złotych.
8.2. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Biała
W 2010 roku planowane jest rozpoczęcie prac przy budowie świetlicy wiejskiej we wsi Biała po
dokonaniu wyboru wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego. Inwestycja ta uzyskała
dofinansowanie z środków unijnych w wysokości do 500.000,00 złotych. Inwestycja jest obecnie w
trakcie realizacji a przewidywany termin ukończenia inwestycji to koniec września 2010 roku . W
budżecie gminy na 2010 rok zabezpieczona została kwota 820.000,00 złotych .
8.3. Budowa Regionalnego Centrum Kultury „ROMANIKA” w Sulejowie ul. Szkolna 2.
Zaplanowano realizację Centrum Sportu, Rekreacji i Kultury „ROMANIKA” w Sulejowie. W 2004
roku i 2005 roku trwały prace przy wyborze odpowiedniej do zamierzeń i potrzeb koncepcji
funkcjonalno-przestrzennej planowanego obiektu. W 2007 roku przygotowywana była
dokumentacja przetargowa do ogłoszenia przetargu nieograniczonego i wyłonienia wykonawcy
projektu lecz nie zostało to zrealizowane. W 2010 roku wystąpiła możliwość pozyskania środków
zewnętrznych na realizację tej inwestycji i rozpoczęto starania związane z opracowanie
dokumentacji technicznej inwestycji oraz przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów
do złożenia wniosku o dofinansowanie środkami zewnętrznymi. W miesiącu kwietniu ukończona
dostała dokumentacja techniczna oraz uzyskano pozwolenie na budowę co pozwoliło za
kompletowanie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o środki unijne. Na początku
sierpnia 2010 roku w terminie złożony został do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o
środki zewnętrzne na realizację tej inwestycji. W budżecie gminy na 2010 rok na realizację tego
zadania została zabezpieczona tylko kwota 135.000,00 złotych. Inwestycja budowy Regionalnego
Centrum Kultury ROMANIKA przewidziana jest w złożonym wniosku w latach 2011-2013.

