INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE LIPOWA W 2017 r
l.p

Nazwa zadania

Zakres zadania

Wartość zadania

Uwagi

2.629.835,43 zł

Pożyczka WFOŚiGW,
środki własne budżetu
gminy

INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA
Budowa ujęcia wody na potoku
Budowa ujęcia wody, sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 dn
Malinowskim, stacji uzdatniania
1
160 o dł. 1613,4 mb oraz PE 100 SDR 17 dn 110 mm o dł.
wody oraz rurociągu wody
1374,20 mb oraz stacji uzdatniania wody
surowej łączącego ujęcie z SUW.

BUDOWA I REMONT DRÓG, CHODNIKÓW, OŚWIETLENIE ULICZNE
Wykonanie dokumentacji technicznej modrnizacji dróg
gminnych

1
2

Budowa chodnika dla pieszych wraz
Budowa chodnia dla pieszych wraz z kanalizacją - I etap 310 mb
z kanalizacją w Leśnej

3 Remont ulicy Żylistka w Leśnej

Remont i wymiana nawierzchni drogi w Leśnej na dł. 459mb

4 Remont drogi w Leśnej

nakładka bitumiczna na drodze w Leśnej
remgiont drogi w Leśnej ul. Morwy 190 mb
remont drogi w Siennej ul. Magnoliowej 50 mb
remont drogi w Siennej ul. Cyprysowa 120 mb

55.898,93 zł
548.826,57 zł

111.742,49 zł
5.996,24 zł

Fundusz Sołecki i środki
własne budżetu

132.552,46 zł

Zwrot wydatków ze
ZMGE w ramach
odtwarzania prac przy
budowie kanalizacji na
terenie gminy

82.187,28 zł

Zwrot wydatków ze
ZMGE w ramach
odtwarzania prac przy
budowie kanalizacji na
terenie gminy

Remont nawierzchni dróg gminnych
remont drogi do Barutów 970 mb

6

remont drogi do "Goryli 170 mb
remont drogi " do Rozesłańskich" 126 mb
remont drogi do "Lalików"
remont drogi Wielidroga 298 mb
remont drogi ul. Rudzika 140 mb
remont drogi nr 386 w Ostrem 140 mb

Środki własne oraz
dotacja Powiatu
Żywieckiego
Dofinansowanie w
63,63% ze środków
PROW
Środki własne

143.897,88 zł

5
remont nawierzchni drogi do Majatku 494 mb

Środki własne

68.985,78 zł

Środki własne gminy

8.651,18 zł
187.462,06 zł

Fundusz Sołecki

7 Wiaty przystankowe

zakup i zamontowanie 4 sztuk wiat przystankowych

Sołectwo Twardorzeczka - inwentaryzacja
Sołectwo Twardorzeczka - tablice informacyjne
Sołectwo Twardorzeczka - montaż tablic
Sołectwo Lipowa, Lipowa-Brzeziny-Jaski - inwentaryzacja
8 Nazewnictwo ulic w Gminie Lipowa
Sołecto Leśna - tablice
Sołectwo Leśna - montaż tablic
Sołectwo Ostre - tablice
Sołectwo Ostre - montaż tablic
Budowa oświetlenia w Twardorzeczce
9 Budowa Oświetlenia ulicznego
Budowa oświetlenia w Siennej

16.211,40 zł
9.500,00 zł
10.725,60 zł
4.329,60 zł
13.000,00 zł
12.907,62 zł
4.329,60 zł
6.569,43 zł
1.623,60 zł
22.072,24 zł
21.402,00 zł

Środki własne gminy

Środki własne gminy

Środki własne gminy

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
1

Termomodernizacja Budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Słotwinie

Likwidacja barier w zakresie
umożliwienia osobą
niepełnosprawnym poruszania się i
2
komunikowania się na terenie
Zespołu Szolno - Przedszkolnego w
Twardorzeczce
Rozbudowa budynku Szkoły
3
Podstawowej w Lipowej o
pięcioodziałowe przedszkole

Remont kotłowni

86.484,17 zł

Środki własne

Montaż dzwigu elektrycznego osobowego
podpisanie umowy w 2017 r.
realizacja 2018 r.

130.000,00 zł

Środki własne oraz
dotacja PEFRON

roboty budowlane w toku

Środki własne oraz
dofinansowanie
RPOWSL

roboty budowlane w toku

Środki własne oraz
dofinansowanie
RPOWSL

roboty budowlane w toku

Środki własne oraz
dofinansowanie
RPOWSL

Rozbudowa budynku SP w Lipowej na potrzeby przedszkola 5-cio
oddziałowego wraz z infrastrukturą

Przebudowa i adaptacja
poprzemysłowego budynku wraz
Wykonanie robót adaptacyjnych na istniejącym budynku oraz jego
4 zagospodarowaniem otoczenia w celu
rozbudowa w celu powstania CAS
powstania Centrum Aktywności
Społecznej
Przebudowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na budynek
5
wielorodzinny z przeznaczeniem na
mieszkania socjalne - "Zuzia"

Wykonanie prac adaptacyjnych w celu powstania mieszkań
socjalnych

