INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE LIPOWA W 2016 r
L.p

Nazwa zadania

Zakres zadania

Wartość zadania

UWAGI

529.373,17 ZŁ

Pożyczka WFOŚiGW, środki własne
budżetu gminy

116.688,87 zł

środki ZMGE w Żywcu

INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA

1

2

Budowa ujęcia wody na potoku Malinowskim,
stacji uzdatniania wody oraz rurociągu wody
surowej łączącego ujęcie z SUW.

Usprawnienie sieci wodociągowej w Gminie
Lipowa

Budowa ujęcia wody, sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 dn 160 o dł. 1613,4 mb oraz
PE 100 SDR 17 dn 110 mm o dł. 1374,20 mb oraz stacji uzdatniania wody

zakup wodomierzy modułów radiowych, terminala odczytowego i zestawów redukcyjnych
do obsługi gminnej sieci wodociągowej

BUDOWA I REMONT DRÓG, CHODNIKÓW, OŚWIETLENIE ULICZNE

Remont dróg gminnych na terenie Gminy
Lipowa:

1. Remont nawierzchni drogi nr 2354 i 2355 w Leśnej na długości ok. 187 mb
2. Remont nawierzchni drogi nr 660 w Siennej na długości ok. 144 mb
3. Remont nawierzchni drogi nr 804 w Siennej na długości ok. 155 mb
4. Remont nawierzchni drogi nr 389 w Ostrem na długości ok.56 mb
5. Remont nawierzchni drogi nr 629 w Słotwinie na długości ok. 120 mb
6. Remont nawierzchni drogi nr 3694 w Lipowej do cmentarza ok. 180 mb 7. Usunięcie
usterek nawierzchni na drodze nr 402 i 408 w Ostrem

215.405,13 zł

Fundusz sołecki, środki budżetu gminy

Nakładka asfaltowa na długości 944 mb drogi wraz z odwodnieniem i oznakowaniem

238.843,45 zł

PROW, budżet gminy

3 Remont drogi k/Lubiny w Słotwinie

Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem na dł. 100 mb uszkodzonej podczas
powodzi

80.561,19 zł

MSWiA budżet gminy

4 Remont drogi do Urbasia w Lipowej

Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem uszkodzonej podczas powodzi

122.935,79 zł

MSWiA budżet gminy

5 Remont drogi do Juraszka w Lipowej

Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem na dł. 90 b

19.803,59 zł

Budżet gminy, środki ZMG

6 Remont drogi nr 299 Leśna

Przebudowa nawierzchni drogi w Leśnej

5.852,34 zł

1

2

Przebudowa drogi gminnej „Na Bugaj w
Lipowej”

14.855,94 zł

7 Remont drogi nr 353 Leśna
Remont kładki na rzece "Leśnianka" pieszo 8
jezdna u Widza w Leśnej

wymiana uszkodzonego filaru z zabezpieczeniem i rektyfikacją ustroju nośnego oraz
wzmocnienie pozostałych dwóch filarów przez wykonanie dodatkowych pali wierconych i
oczepów żelbetowych zwieńczających pale

9 Oznakowanie cmentarza komunalnego w Leśnej Zakup i montaż oznakowania wraz z oznakowaniem poziomym

Środki własne budżetu gminy

70.110,00 zł
Środki własne budżetu gminy
6.662,91 zł

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
Termomodernizacja budynku, wymiana okien i drzwi, wymiana kotłowni wraz z instalacją
C.O.

158.694,42 zł

RPO WSL 2014-2020 – 85% Środki
budżetu gminy – 15 %

„Stabilizacja usuwiska wraz z odwodnieniem
Wykonanie odwodnienia terenu działek w formie głębokiego drenowania systematycznego
2 skarpy przy zbiornikach i stacji uzdatniania wody oraz wykonanie studni chłonnej o głębokości 6,0 m z kręgów żelbetowych, służącej do
w m. Słotwina”
odprowadzenia wód z odwodnienia terenu do ziemi.

153.054,09 zł

Dotacja MSWiA – 80%; środki własne
budżetu gminy – 20%

Likwidacja osuwiska poprzez obniżenie terenu rzutni o około 1m, zebranie nadmiaru
ziemi i repofilację terenu w ramach działki Gimnazjum z obsianiem trawą, wymiana
nawierzchni rzutni wraz z podbudową, odbudowa i poprawa odwodnienia, odbudowa
ogrodzenia, odtworzenia i naprawę ciągów komunikacyjnych, wycinka drzew, naprawa
powierzchni schodów terenowych

127.835,78 zł

Finansowane w 80% z MCiA, 20%
wkład własny budżetu gminy

Wykonanie przewiązki łączącej budynek przy gimnazjum z nowopowstałą stołówką wraz
z adaptacją pomieszczeń byłego Przedszkola na stołówkę szkolną oraz modernizację
kuchni

193.634,64 zł

Środki własne budżetu gminy

Termomodernizacja budynku SP w Słotwinie wraz z wymianą stolarki okiennej,
wymiana kotła oraz instalacji CO. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Twardorzeczce, wymiana oświetlenia na LED, ogniwa
fotowoltaiczne, pompa ciepła oraz wymiana kotłowni wraz z instalacją CO,
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Leśnej wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części pomieszczeń szkoły na przedszkole. Termomodernizacja budynku
SP w Siennej wraz z adaptacją poddasza, Termomodernizacja budynku SP w Lipowej

64.206,00 zł

Środki własne budżetu gminy

6 Wymiana podłogi w Sali KGW w Leśnej

Rozebranie podłoża z betonu, posadzek z płytek, skucie betonu, wykonanie izolacji
powierzchniowej cieplej i przeciwwilgociowej, wykonanie wylewki, ułożenie posadzki z
płytek ceramicznych

15.000,00 zł

Fundusz sołecki, środki budżetu gminy,
płytki ceramiczne - dostarczone przez
KGW

Budowa sceny wraz z zadaszeniem, ściany
7 akustycznej oraz placu zabaw wraz z siłownią
zewnętrzną na placu centralnym w Lipowej

Opracowanie projektu sceny z zadaszeniem, ściany akustycznej, placu zabaw oraz
zewnętrznej siłowni

15.990,00 zł

Środki własne budżetu gminy

45.000,00 zł

Środki własne budżetu gminy

Sołectwo: Słotwina tablice informacyjne
Sołectwo Sienna - Słotwina inwentaryzacja
Sołectwo Sienna - tablice informacyjne
Sołectwo Leśna - inwentaryzacja
Sołectwo Ostre - inwentaryzacja

9.436,56 zł
12.400,00 zł
6.239,79 zł
14.000,00 zł
3.000,00 zł

Środki własne budżetu gminy

Wykonanie ogrodzenia przy boisku LKS w
10 Słotwinie

Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy boisku

19.090,71 zł

Środki własne gminy

Zagospodarowanie Placu w Centralnego w
11 Lipowej

Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robud brukarskich

29.452,86 zł

Środki własne gminy

64.206,00 zł

Środki własne gminy

1 Termomodernizacja budynku B Urzędu Gminy

3

Stabilizacja skarpy przy boisku sportowym przy
Gimnazjum w miejscowości Twardorzeczka

Budowa przewiązki pomiędzy budynkiem
4 przedszkola a budynkiem gimnazjum w
Twardorzeczce

5

Termomodernizacja obiektów szkolnych na
terenie gminy

Docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wewnętrzne
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego
instalacje, kotłownia gazowa, adaptacja budynku na 4 mieszkania socjalne - opracowanie
8
wielorodzinnego na potrzeby budynku socjalnego
dokumentacji projektowo - kosztorysowej

9

Nnazewnictwa ulic w Gminie Lipowa

Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Opracowanie dokumentacji projektowej.
12 Słotwinie

