
 
Informacja z wykonania budŜetu  za 2006 rok w zakresie wydatków 

majątkowych 
 
 
Dział 600 Transport i Łączność 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 
      Plan 1.392.940   Wykonanie 1.222.270,61    87,75%   
      

1. Modernizacja ulicy Jana Pawła II w Strzelinie 
Zadanie wykonano i przekazano do eksploatacji. W ramach zadania wykonano: 
nawierzchnię jezdni z kostki brukowej, nawierzchnię chodników z kostki oraz płyt 
kamiennych, zmodernizowano oświetlenie uliczne: 10 sztuk stylowych lamp 
oświetleniowych, wykonano kanalizację deszczową. 
        
2. Przebudowa ulicy Ząbkowickiej w Strzelinie 
Zadanie wykonano i przekazano do eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji 
w Strzelinie. W ramach zadania wykonano: 100 mb sieci i przyłączy wodociągowych 
oraz 606 mb sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej. Budowa instalacji poprzedza 
przebudowę ul. Ząbkowickiej (droga wojewódzka), której inwestorem ma być DZDW 
Wrocław. W ramach zadania zakładamy równieŜ II etap przebudowy instalacji 
wodociągowej w kierunku do ronda. Gmina opracowała projekt budowlano-
wykonawczy, natomiast realizować go będzie ZWiK Strzelin w ramach środków 
własnych, w okresie bezpośrednio poprzedzającym roboty drogowe z uwagi na duŜe 
koszty związane z odbudową nawierzchni. Rozpoczęcie przebudowy ul. Ząbkowickiej 
planuje się na okres 2007-2008. 
 
3. Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego 
Zrealizowano I etap budowy – 400 mb drogi z asfaltobetonu (warstwa wiąŜąca)  wraz 
z wjazdem od ulicy Wrocławskiej; powierzchnia 2882 m2. II etap (końcowy), 
obejmujący odcinek pozostały odcinek drogi włącznie z wjazdem do drogi powiatowej 
(ulica Maczka), warstwa nawierzchni ścieralnej na całej ulicy Kazimierza Wielkiego,  
będzie realizowany w I półroczu 2007 roku. Zadanie jest współfinansowane ze 
środków UE w ramach programu ZPORR. 
 
4. Budowa drogi gminnej nr 120011D  Gęsiniec - Gościęcice Średnie 

(przedłuŜenie ulicy Sosnowej  
      Zadanie w roku 2006 nie zostało zrealizowane ze względu na brak zgody właścicieli  
      gruntów na wydzielenie poszerzenia pasa drogowego. W związku z powyŜszym  
      przeprowadzono negocjacje. Procedura podziałowa została zakończona w miesiącu  
      styczniu 2007 roku. Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym dotyczyły  
      przygotowania map. 

 
     5. Budowa parkingu przy ulicy Wolności w Strzelinie wraz  
         z odbudową ulicy Grahama Bella – I etap 

Opracowano dokumentację techniczną zadania, rozstrzygnięto przetarg na budowę 
parkingu, przewidywany termin zakończenia  budowy parkingu i oddania do uŜytku – 
I kwartał 2007 roku. Nawierzchnia ułoŜona z kostki betonowej. Łączna powierzchnia 
parkingu: 766,5 m2, ilość miejsc parkingowych: 16. Z uwagi na ograniczone środki 
finansowe nie rozpoczęto przebudowy ulicy Grahama Bella. 
 
6.Modernizacja ulicy Św. Floriana i ulicy Wodnej w Strzelinie 
Rozstrzygnięto przetargi na opracowanie projektów budowlanych. Zakładane 
wykonanie pełnych dokumentacji powinno nastąpić w II kwartale 2007 roku. 
Opracowano mapy do celów projektowych oraz decyzje o warunkach zabudowy z 
uwagi na brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 



 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
         Plan  4.824.760 zł       Wykonanie 4.514.609,89 zł    93,57% 
 

1. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe                         
W ramach tego przedsięwzięcia realizowano następujące zadania związane z : 
- Osiedlem  „Na Skarpie” 
W ramach zadania wykonano:  
odcinek ulicy Słonecznej o długości 217 mb i szerokości 6 m z asfaltobetonu o łącznej 
powierzchni około 1300 m2,  
wykonano część ulicy Berlinga od ulicy Słonecznej, około 1500  m2, o nawierzchni 
tłuczniowej, skropionej emulsja asfaltową, odcinek ten był newralgiczny z uwagi na 
ukształtowanie terenu (podjazd) oraz prowadzone liczne budowy przez właścicieli 
działek budowlanych; 
wykonano w ulicy Broniewskiego odcinek sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci 
wodociągowej o długości około 100 mb .  
- Osiedlem „ Pozytywistów”   
Zakończono budowę ulicy Lubowskiego i Łozińskiego w Strzelinie, drogi o nawierzchni 
z asfaltobetonu o powierzchni około 840 m2; rozliczono finansowo budowę ulicy 
Kraszewskiego (odcinek od ulicy Św. Jana). 
- Osiedlem  przy ul. Glinianej i Wita Stwosza w Strzelinie 
Wykonano pierwszy odcinek sieci wodociągowej, który stwarza moŜliwość rozwiązania 
problemów związanych z uporządkowaniem sieci wodociągowej na terenie byłej 
Cegielni oraz terenów i budynków przyległych. Drugi odcinek (końcowy) będzie 
realizowany w i półroczu 2007 roku. Wykonano linie oświetleniową ul. Glinianej, około 
400 mb i 11 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi. W roku 2007 
załoŜono kontynuację oświetlenia wzdłuŜ ulicy Oławskiej, w kierunku miejscowości 
Chociwel. 
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej – Grunwaldzkiej  
   w Strzelinie 
Zadanie zrealizowano i przekazano do eksploatacji ZWiK-owi. W ramach zadania: 
wybudowano pompownię ścieków wraz z kanałem ciśnieniowym, która 
przepompowuje ścieki sanitarne, pochodzące głównie z części osiedla domków 
jednorodzinnych przy ul. Wrocławskiej, do kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Grunwaldzkiej. Do czasu realizacji przedmiotowego zadania ścieki sanitarne były 
odprowadzane poprzez kanalizację deszczową do rowu przy ul. Grota Roweckiego. 
PowyŜsze zadanie porządkuje w istotnym stopniu gospodarkę ściekową w tej części 
miasta. 
- Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan. Na terenie miasta i 
gminy Strzelin 
W ramach zadania wykonano odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Gościęcice 
Dolne, odcinek sieci wodociągowej we wsi Gościęcice Średnie, odcinek sieci 
wodociągowej we wsi Pławna i we wsi Biały Kościół. Realizowane odcinki wodociągów 
dotyczą sytuacji, w których teoretycznie miejscowości są zwodociagowano, ale 
występują takie obszary, w których nie ma moŜliwości bezpośredniego podłączenia 
się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. 
- Osiedlem domków jednorodzinnych w Białym Kościele 
W ramach zadania wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości około 415 mb, 
przewidywany odbiór i przekazanie do eksploatacji wodociągu nastąpi w I kwartale 
2007 roku. Zadanie, z uwagi na ograniczone środki finansowe, realizowane jest w 
etapach, głównie w taki sposób, aby zabezpieczyć dostęp do wody osobom, które juŜ 
zamieszkały, bądź są w trakcie budowy swoich domów. 

 
    
 
 



     2. Utworzenie Strzelińskiego Parku Przemysłowego 
      Opracowano dokumentacje techniczna oraz uzyskano pozwolenie na budowę sieci  
      wodociągowej, łączącej miejscowości Mikoszów - Pęcz . Budowa tego wodociągu  
      zapewni zaopatrzenie w wodę w Strzelińskim Parku Przemysłowym. 
 

3. Uzbrojenie terenów przemysłowych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej 

W ramach zadania przeniesiono stacje redukcyjną gazu średniego ciśnienia (płatność 
za roboty budowlane nastąpi w roku 2007), zrealizowano I etap kolektora fi 800 
kanalizacji deszczowej, którym będą odprowadzane wody opadowe, głównie z terenu 
WSSE  o łącznej długości 653 mb. II etap (końcowy) kolektora deszczowego 
zakładany jest do realizacji w I półroczu 2007 roku. Przebudowano w całości linie 
energetyczne średniego napięcia, kolidujące z zabudową WSSE i budowaną ulicą 
Kazimierza Wielkiego. Opracowano dokumentację techniczną dotyczącą wykonania 
przyłączenia firmy Lovara do sieci wodociągowej (woda uzdatniona oraz woda surowa 
na cele ppoŜ.) i do kanalizacji sanitarnej. Realizacja wyŜej wymienionych przyłączy 
nastąpi w I kwartale 2007 roku.  
 
4.Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy ulicy Brzegowej    
     w Strzelinie 
Wybudowano wielorodzinny budynek mieszkalny ; 26 lokali socjalnych, w tym 3 dla 
osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonano zarówno przyłącza 
energetyczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne, jak równieŜ zagospodarowano teren 
wokół budynku. Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 1077,79 m2. Łączna 
powierzchnia uŜytkowa 1366,94 m2. Zadanie to było współfinansowane ze środków 
budŜetu państwa z Funduszu Dopłat. 
 
5. Wykup gruntów na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości. 
Nie przystąpiono do wykupu gruntów na powiększenie gminnego zasobu 
nieruchomości, gdyŜ inwestor nabył grunty bezpośrednio od ich właściciela w obrębie 
wsi Pęcz. 
  

Dział 750 – Administracja publiczna 
Rozdział 75023 – Urzędy miast i gmin 
        Plan 255.000 zł      Wykonanie 201.923,91    79,19% 

 
1. Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie 
W roku 2006 w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu 
następującego sprzętu komputerowego: 6 zestawów komputerowych, notebooka, 4 
drukarek laserowych, 1 drukarki igłowej, 2 skanerów, serwera plików, serwera druku, 
przełącznika, routera, bramki VOIP, monitora LCD, 5 pamięci z 512 MB oraz 
akcesoriów komputerowych. Zakupiono równieŜ niezbędne oprogramowanie, tj. 
program KRS do elektronicznego obiegu dokumentów, po 7 licencji na program Office 
2003 i Windows XP Pro oraz programy Ewida Standard i FineReader. 
 
2. Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie 
W ramach wydatkowanych środków zostały wymienione 55 okien w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Strzelin. Stolarka wykonana jest z PCV. 
 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poŜarowa 
Rozdział 75414 – Obrona cywilna 
          Plan 13.955 zł  Wykonanie 13.955,00 zł  100,0% 
 
      1. WyposaŜenie Miejsko – Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego 
      Zakupiono sprzęt teleinformatyczny i łączności bezprzewodowej do Miejsko –  
      Gminnego Centrum reagowania Kryzysowego. 
 



 
Dział 801 – Oświata  i wychowanie 
Rozdział 80104 – Przedszkola 
        Plan 30.000    wykonanie 0 
 
1. Przebudowa Przedszkola Miejskiego w Strzelinie, przy ulicy Piłsudskiego 
 W roku sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację zadania. 
Przeprowadzono przetarg na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, w 
rezultacie którego podpisano umowę w styczniu 2007 roku. Przewidywany termin 
opracowania pełnej dokumentacji : III kwartał 2007 roku. Realizacja zadania uzaleŜniona 
jest od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania projektu. 
 
Rozdział 80110 – Gimnazja 
       Plan  30.000 zł   wykonanie 14.640 zł    48,8%. 
1. Wymiana instalacji w budynku głównym Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 
Opracowano dokumentację techniczną wymiany instalacji c.o. Przeprowadzenie remontu 
zakładane jest w 2007 roku. 

 
Rozdział 80114 – Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół 
       Plan   6.000 zł      Wykonanie 5.998,00 zł    100,0% 
  Komputeryzacja Zespołu Oświaty Gminnej 

 W ramach poniesionych wydatków zakupiono 2 komputery. 
 
 

Dział  851 – Ochrona zdrowia 
Rozdział 85111 -  Szpitale ogólne 
       Plan 50.000 zł    Wykonanie 50.000,00 zł   100,0% 

 
1. Pomoc finansowa dla Szpitala Powiatowego w Strzelinie na zakup wanny  
     do porodów 
W ramach udzielonej pomocy Szpital Powiatowy w Strzelinie przeznaczył 50 tys. zł na 
poprawę funkcjonowania Oddziału PołoŜniczo- Ginekologicznego poprzez zakup i 
montaŜ wanny do porodów w wodzie wraz z niezbędnym wyposaŜeniem. Wartość 
realizacji tego zadania zamknęła się kwotą 40.097,83 zł. Niewykorzystana część 
środków w kwocie 9.902,17 zł została zwrócona do budŜetu gminy w roku 2007. 

      
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 
      Plan  50.000 zł    Wykonanie 50.000,00zł     100,0%  

 
1. Ocieplenie budynku przychodni w Białym Kościele; budowa podjazdu dla 

niepełnosprawnych 
       Na realizację tego zadania Gmina przekazała dotację w wysokości 50.000 zł.  
       Zrealizowano zadanie oczekujące na jego wykonawstwo od dwóch lat, zgodnie z  
       postulatami mieszkańców, korzystających z usług Wiejskiego Ośrodka Zdrowia  
       w Białym Kościele.  
 
Dział 852 – Pomoc społeczna 
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 

  Plan  10.000 zł     Wykonanie 10.000 zł   100,0% 
 

1.Komputeryzacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie 
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie zakupił serwer,  zestaw  
    Komputerowy,  
 
 
 



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
      Plan 2.125.890    Wykonanie 2.017.400,53 zł   94,9% 
 

1. Program Ochrony wód rzek Ślęzy i Oławy – realizacja programu 
Zadanie przygotowywane jest do realizacji w ramach Funduszu Spójności. Zadanie 
dotychczas było pilotowane przez SPIS spółka z o.o. Spółkę utworzono w celu 
doprowadzenia do pozytywnego złoŜenia wniosku grupowego ( 11 gmin w zlewni rzek 
Oława i Mała ŚlęŜa) do Funduszu Spójności, a następnie do koordynowania i 
rozliczania prowadzonych robót. Na etapie weryfikacji wniosku grupowego NFOŚiGW 
w Warszawie doprowadził do zmiany, co do sposobu złoŜenia przedmiotowego 
wniosku. Ustalono, Ŝe gminy złoŜą  wnioski niezaleŜne od siebie i zadania będą 
traktowane jako oddzielne. W rezultacie zainteresowane gminy złoŜyły pojedyncze, 
niezaleŜne wnioski do NFOŚiGW w Warszawie o pomoc w weryfikacji studium 
wykonalności oraz w pomocy technicznej w przygotowaniu dokumentacji projektowej 
przedsięwzięcia. Cały czas prowadzone są działania mające na celu dostosowanie 
wniosków do zmieniających się oczekiwań i uwarunkowań organów zatwierdzających 
projekt. Zakładamy zakończenie procedury aplikacyjnej w 2007 roku i rozpoczęcie 
robót w 2008 roku. Jednak ostateczne decyzje uzaleŜnione są od pozytywnej 
akceptacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie. 
2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Karszowie wraz z modernizacją 

sieci wodociągowej Karszów, Piotrowice, Mikoszów, Dobrogoszcz 
Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji przez ZWiK Strzelin. W ramach 
całości zadania : zmodernizowano stację uzdatniania wody SUW – Karszów oraz 
wybudowano siec wodociągową wraz z przyłączami w miejscowościach: Karszów, 
Mikoszów, Dobrogoszcz, Piotrowice. W sumie wybudowano około 15800 mb sieci 
wodociągowych i przyłączy. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach programu ZPORR oraz ze środków budŜetu państwa. 
3. Budowa wodociągu Skoroszowice Myszków 
Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji ZWiK Strzelin. W ramach całości 
zadania zrealizowano pompownię wody uzdatnionej w Skoroszowicach wraz z siecią 
przesyłową do Myszkowa oraz przyłączami wody. W sumie wybudowano około 2000 
mb sieci wodociągowej i przyłączy.  

 
 
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 
       Plan 4.200 zł     Wykonanie 4.196,80 zł   99,9% 
 

1. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 
      Zakupiono 30 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, w tym: 10 sztuk na  
      plastik, 15 sztuk na szkło i 5 sztuk na makulaturę, które rozstawiono na terenie  
      miasta i gminy. 
 
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 
       Plan 46.077 zł    Wykonanie 46.076,23 zł   100,0% 
 

1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Strzelina poprzez 
modernizację oświetlenia oraz zakup i instalację systemu monitoringu 

 Opracowano wstępną koncepcję systemu monitoringu i poprawy technicznych 
warunków oświetlenia miasta Strzelina. Podjęto próby znalezienia zewnętrznych 
źródeł finansowania projektu, ale niestety bez powodzenia. Realizacja zadania 
napewno jest istotna, w głównej mierze z uwagi na liczne akty wandalizmu, jakie 
mają miejsce na terenie Strzelina oraz podniesienie stopnia poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców naszej gminy. W ramach zadania  wykonano oświetlenie południowej 
pierzei Rynku w Strzelinie (5 sztuk słupów stylowych wraz z oprawami) 
 



 
Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej 
       Plan 3.588 zł   Wykonanie 3.587,28 zł 100,0% 
      Wniesiono wkład do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Sp. Z o.o. w Strzelinie. 
 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
      Plan 30.100 zł    Wykonanie 23.056,86 zł   76,6% 

1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławna 
      Dotychczasowym realizatorem zadania był Strzeliński Ośrodek Kultury. W roku  
      sprawozdawczym Gminą przejęła bezpośrednią realizacje zadania. W ramach  
      posiadanych środków wykonano: elementy wiązarów dachowych, wzmocniono    
      fundamenty, uzupełniono ścianę środkową oraz wykonano wieńce. W roku 2007  
      przewidywane jest zakończenie zadania. Warunkiem, który umoŜliwi zakończenie  
      zadania jest uzyskanie pomocy finansowej z programów pomocowych Unii  
      Europejskiej Odnowa wsi. Z prowadzonych rozmów z przedstawicielami Urzędu  
      Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wynika jednak, Ŝe wniosek ma  
      realne szanse na jego realizację w roku 2007. 
 
 
 Rozdział 92120- Ochrona i konserwacja zabytków 
      Plan 213.000 zł   Wykonanie 135.710,81 zł   63,71% 
  

1. Odbudowa obiektu ratusza w Strzelinie 
      W ramach zadania opłacono końcową część wynagrodzenia jednostki projektowej za  
      opracowaną dokumentację techniczną (projekt budowlany, projekt wykonawczy wraz  
      z częścią kosztorysową). Wykonano równieŜ ścianę zabezpieczającą od strony  
      północnej wraz ze stolarką okienną i drzwiową. Zakupiono równieŜ drobne sprzęty  
      związane ze zwiedzaniem ratusza, jak np. , tablice wystawowe, stół, krzesła. 
      Poniesiono równieŜ wydatki związane z akcją promocyjną obiektu ratusza, co wynika  
      z wiąŜącej nas umowy z Wojewodę (w ramach ZPORR). 
 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 
            Plan 1. 202.500 zł    Wykonanie 1.195.167,77 zł   99,39% 
 

1. Modernizacja hali sportowej przy ul. Staromiejskiej  
     w Strzelinie 
 W ramach zadania wykonano: nowe zaplecze socjalno-techniczne (szatnie,  węzeł   
 cieplny, sanitariaty, siłownie) dla potrzeb przede wszystkim przyszłej, jak i obecnej 
hali sportowej. Powierzchnia części dobudowanej wynosi 197,5 m2. W ramach 
zadania wykonano równieŜ przyłącza energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. 
 

     2. Przebudowa kotłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji  
    w Strzelinie, przy ulicy Staromiejskiej 64 
W ramach zadania wykonano nową kotłownię gazową, którą zlokalizowano w 
istniejącym pomieszczeniu garaŜowym. Obiekt kompleksowo wyremontowano (tynki, 
posadzki, elewacja, instalacje). Kotłownia będzie ogrzewać istniejącą, rozbudowaną o 
zaplecze socjalno-techniczne halę sportową, jak równieŜ przyszłą „nową” halę 
sportową. Moc kotłowni 225 KW. W ramach zadania wykonano równieŜ przyłącze 
gazowe, kanalizacyjne oraz przesył ciepła do węzła cieplnego w hali. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


