
INWESTYCJE W ROKU 2011 



Cząstkowy remont dróg gminnych 

 Na cząstkowy remont 

wszystkich 

utwardzonych dróg 

gminnych w ciągu roku 

2011 wydano kwotę 

200.000,00 zł  



Nawierzchnie dróg z podbudową 

Łączny koszt 1.417.000,00 zł 

 Bąki - ul. Stawowa  

 Główczyce - ul. Rolna i Sportowa  

 Gosławice - ul. Polna  

 Rzędowice - ul. Kwiatowa  

 Dobrodzień - ul. Studzienna i 
Zielona w ( dofinansowanie w 
wysokości 50% z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych - tzw. „Schetynówek”) 

 Pietraszów - ul. Żużlowa (budowa 
współfinansowana przez 
Nadleśnictwo Zawadzkie i Fundusz 
Sołecki) 

 



Dofinansowanie inwestycji drogowych 

 

 Wykonanie projektu 
przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 901 w 
miejscowości Bzinica Stara. 
Koszt 107.625 zł  

 Dofinansowanie w wysokości 
50.000 zł dla Powiatu 
Oleskiego na remont drogi 
powiatowej pomiędzy 
Rzędowicami a Klekotną 

 



Utwardzenie Placu na Osiedlu Wieczorka  

 Koszt remontu drogi 

gminnej nr 102975 O 

ul. Kolonia Wieczorka 

w miejscowości 

Dobrodzień wyniósł 

83.000,00 zł 



Uporządkowanie gospodarki ściekowej 

 Zakończono budowę kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej i 
częściowo wymianę sieci 
wodociągowej wraz z 
odtworzeniem nawierzchni dróg  
i chodników w ciągu ul. Wojska 
Polskiego, ul. Powstańców,       
ul. Szemrowickiej i ul. Kolejowej 
w Dobrodzieniu.  

    Na inwestycję tę wydano w 
2011r. kwotę 2.546.000 zł, 
dotacja RPO WO wynosi 
1.825.000 zł 

 

 

w trakcie prac 

 

 

 

 

 

po zakończeniu 



Kanalizacja - ul. Jaśminowa, Dobrodzień 

 Wybudowano sieć 

kanalizacji sanitarnej, 

deszczowej i 

wodociągowej do 

nowo powstałych 

działek przy ul. Leśnej 

-Jaśminowej w 

Dobrodzieniu za kwotę 

420.000 zł 

 



Kanalizacja Szemrowice i Warłów 

 Wybudowano I etap 

kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości 

Warłów wraz z 

tranzytem ścieków do 

oczyszczalni w 

Dobrodzieniu za kwotę 

1.406.000,00 zł 
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Wodociąg i kanalizacja - ul. Oleska 

 Rozbudowa sieci 
wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w 
ciągu ul Oleskiej do 
terenów inwestycyjnych 
położonych przy 
obwodnicy Dobrodzienia. 
Zakończenie inwestycji 
planuje się na 2012 rok. 
W 2011 r. na tę 
inwestycję przeznaczono 
kwotę  200.000,00 zł. 
Ogólny koszt inwestycji 
wyniesie 360.000,00 zł  



Sieć wodociągowa w Błachowie 

 Rozbudowano sieć 

wodociągową w 

Błachowie przy ul. 

Opolskiej na terenach 

inwestycyjnych 

położonych przy 

obwodnicy.  

   Koszt robót wyniósł 

20.000,00 zł 

 



Moje boisko - Orlik 2012 

 Zakończono budowę 
kompleksu boisk 
sportowych w ramach 
rządowego programu 
Moje boisko - Orlik 2012.    
W 2011 r. na 
dokończenie inwestycji 
wydano 103.000,00 zł. 
Ogólny koszt wyniósł 
1.270.000,00 zł, z czego 
666.000,00 zł to dotacja 
Samorządu Województwa 
Opolskiego i Ministerstwa 
Sportu 



Instalacja c.o. w Dobrodzieniu 

 Rozpoczęto budowę instalacji 

centralnego ogrzewania w 

budynkach komunalnych 

położonych przy Pl. Wolności 22-

23 i Oleskiej 1A w Dobrodzieniu. 

Całość inwestycji wraz z 

modernizacją kotłowni w DOKiS, 

wykonaniem przyłącza 

cieplnego do ww. budynków, 

nadzorem inwestorskim, 

autorskim oraz wydatkami 

poniesionymi na dokumentację 

pochłonie kwotę 1.100.000,00 

zł, z tego w roku 2011 wydano 

kwotę 200.000 zł  



Remont Stadionu Miejskiego 

 Poprawiono estetykę oraz 
funkcjonalność Stadionu 
Miejskiego poprzez 
remont trybun wraz z 
montażem krzesełek oraz 
remont schodów. Koszt 
inwestycji wraz z 
nadzorem wyniósł 
188.000,00 zł. 
Dofinansowanie z PROW 
wyniosło 111.000,00 zł 
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Rekultywacja składowiska odpadów 

 Planowany termin 
zakończenia rekultywacji 
składowiska odpadów 
komunalnych w Błachowie 
przypada na rok 2012. 
Całkowity koszt wyniesie 
366.000 zł .W 2011 
roku na rekultywację 
wydano 89.000,00 zł. 
Dotacja RPOWO w 
wysokości 187.000 zł 



Oczyszczalnia ścieków w Pludrach 

 W związku z kończącym 
się terminem ważności 
pozwolenia wodno-
prawnego konieczna jest 
budowa nowej 
oczyszczalni ścieków 
Pludrach. Wykonano 
koncepcję - program 
funkcjonalno-użytkowy 
rozbudowy wraz z 
przebudową za kwotę  

    25.000 zł 

 



Samochód strażacki marki SCANIA  

 Dofinansowano zakup 
nowego specjalistycznego 
samochodu strażackiego 
marki SCANIA wraz z 
wyposażeniem w 
wysokości 380.000 zł. 
Samochód strażacki został 
zakupiony z udziałem 
dotacji z RPO WO w 
wysokości 749.000 zł  



Samochód strażacki - Kocury 

 Zakupiono samochód 
strażacki dla nowo 
powstałej jednostki 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kocurach-
Malichowie za kwotę 
20.000 zł. 

    Remont samochodu 
wykonali we własnym 
zakresie strażacy OSP 
Kocury-Malichów. 



Plac zabaw „Radosna szkoła” - Pludry 

 Wybudowano szkolny 
plac zabaw przy 
Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w 
Pludrach, w ramach 
rządowego programu 
„Radosna szkoła” za 
kwotę 117.000,00 zł. 
Dotacja z budżetu 
Państwa wyniosła 
55.702,00 zł  



Ogrodzenie cmentarza w Bzinicy Nowej 

 Wykonano ogrodzenie i 
oznakowanie cmentarza 
ewangelicko-
augsburskiego w Bzinicy 
Nowej – historycznej 
ozdoby wioski, za kwotę 
40.000 zł. Zadanie to 
zostało dofinansowane z 
Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w 
wysokości 24.000zł  
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Portrety wsi dobrodzieńskiej 

 Opracowanie publikacji 
„Portrety wsi 
dobrodzieńskiej.  Historia i 
współczesność”. Wartość 
opracowania wynosi 
42.000 zł, z czego 24 tyś 
pochodzi z dotacji PROW. 
W 2011 roku na 
publikację wydano kwotę 
15.000 zł. Wydruk 
realizowany będzie w 
2012 roku. 
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Pokrycie dachowe budynku w Pludrach 

 Wykonano wymianę 
pokrycia dachowego 
budynku starej szkoły 
w Pludrach za kwotę 
40.700,00 zł. 
Mieszkańcy Pluder 
wsparli te inwestycję 
przeznaczając środki 
z funduszu sołeckiego 
w wysokości 
20.700,00 zł.  



Remont dachu stodoły w Rzędowicach 

 Wykonano remont 

dachu starej stodoły w 

Rzędowicach, w której 

planuje się utworzenie 

miejsca dla starego 

sprzętu rolniczego   

  Koszt prac wyniósł 

   5.400,00 zł  



Oświetlenie w Bzinicy Starej i Turzy 

 Wykonano oświetlenie 

ulicy Mostowej w 

Bzinicy Starej oraz    

ul. Leśnej w Turzy za 

kwotę  58.000 zł. 



 

Dokumentacje -przebudowa sieci 

 
 Przygotowano 

dokumentacje projektowe 
przebudowy sieci 
wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ul. 
Opolskiej do 
skrzyżowania z ulicą 
Cmentarną w 
Dobrodzieniu za kwotę 
62.000 zł  i Placu 
Wolności za kwotę 
52.000 zł  

 



Utrzymanie dróg  

 Na bieżące wydatki z 
zakresu utrzymania dróg 
przeznaczono kwotę 
390.000,00 zł. 

 łatano dziury po zimie, 
utwardzano drogi na 
wsiach za pomocą 
kamienia,  

    wykaszano rowy 
przydrożne,  

    zakupiono przystanki, 
wykonano dokumentację.  

     

 


