UCHWAŁA Nr  XXXII/278/06
     Rady Gminy w GNIEWOSZOWIE
 z dnia 27 września 2006. 


w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Gniewoszów na lata 2007 - 2011”



	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./  Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

Uchwala się „Wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Gniewoszów na lata 2007 - 2011” stanowiący  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń we wszystkich sołectwach gminy Gniewoszów.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś













Wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Gniewoszów na lata 2007-2011

Lp.
Nazwa zadania
Wartość inwestycji w tys. zł.
2007
2008
2009
2010
2011



Fundusze
Fundusze
Fundusze
Fundusze
Fundusze



własne
zewnętrzne
własne 
zewnętrzne
własne 
zewnętrzne
własne 
zewnętrzne
własne 
zewnętrzne
1
Budowa i modernizacja dróg gminnych
3 000
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
2
Kanalizacja Gminy
12 000
500
2 500
500
2 500
500
2 500




3
Infrastruktura wodna
600
50
150
50
150
50
150




4
Termoizolacja obiektów gminnych (szkoły, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia)
400
60
340








5
Budowa Gminnego Centrum Kultury
(adaptacja  piwnic szkoły Gniewoszów)
400
20
80
20
80
20
80
20
80


6
Budowa strażnicy OSP  Gniewoszów
300


20
80
20
80
20
80


7
Budowa strażnicy OSP  Borek
150






10
40
20
80
8
Budowa Centrum Gospodarczego Rynek Gniewoszów
500
10
50
10
50
10
50
10
50
10
50
9
Modernizacja obiektów sportowych przy ZSP i PG w Gniewoszowie
400
50
250
30
70







                                                                                         Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXII/278/06
                                                                                                   Rady Gminy w Gniewoszowie
                                                                                                        z dnia 27 września 2006r.














Wieloletni program inwestycyjny
dla gminy Gniewoszów
na lata  2007-2011







































           Wstęp

	Zarządzenie sprawami gminy wymaga przyjęcia zespołu powszechnie akceptowanych wartości, które powinny znajdować swoje odzwierciedlenie w decyzjach podejmowanych przez władze gminy oraz tych wszystkich, którzy mają wpływ na sprawy publiczne. Opracowanie Planu Inwestycyjnego stwarza wyjątkową okazję do przygotowania, uzyskania społecznej akceptacji i sukcesywnego wdrażania zbioru takich zasad, tworzących ogólne kryteria oceny i doboru inwestycji. W wyniku przeprowadzonego procesu analizy dostępnych środków inwestycyjnych, oraz zdolności kredytowej gminy zastała wypełniona lista zadań inwestycyjnych w latach 2007-2011.
	Istotną rolę w finansowaniu inwestycji stanowią możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych, jak również możliwości Kredytowe Funduszy Ochrony Środowiska, których możliwości umorzenia kredytów uwarunkowane jest inwestycjami ekologicznymi.
	W planie uwzględniono również postulaty składane przez Radnych Gminy Gniewoszów. Wykonując ten plan zachowana jest świadomość tego, że ilość potrzeb przekracza możliwości realizacyjne, jak również zachowuje się świadomość tego, że procesy inwestycyjne muszą mieć stały, ciągły charakter.

          
                       
                                                                                                              
Nazwa zadania: Budowa i modernizacja dróg gminnych
Łączne szacunkowe nakłady do poniesienia – 3.000.000 zł.
Data rozpoczęcia inwestycji – 2007 r.
Data zakończenia inwestycji – 2011 r.
   
Drogi na terenie Gminy Gniewoszów posiadają trzech właścicieli: Urząd Marszałkowski, Powiat, Gmina. 
Przedstawiona suma na wykonanie zadania jest przeznaczona do realizacji wszystkich dróg. Dotychczasowa praktyka, która warunkuje wykonania dróg wojewódzkich i powiatowych udziałem własnym powoduje to, że powstają ograniczenia w wykonywaniu prac na drogach gminnych. Spodziewana dodatkowa pula na inwestycje drogowe z Unii Europejskiej pozwala mieć nadzieję, że udziały w inwestycje dróg innych właścicieli będą mniejsze, co pozwoli zwiększyć inwestycje drogowe gminne. Istotnym hamulcem w realizacji zadań jest brak dokumentacji prawnej właściciela dróg i dlatego w pierwszym okresie nakłady finansowe w dużej mierze mogą być pochłonięte na koszty związane z tymi sprawami. Każda inwestycja drogowa będzie poprzedzona dyskusją społeczną w ramach sesji lub komisji stałych Rady Gminy Gniewoszów.


                                                                                                                                                                
Nazwa zadania: Kanalizacja Gminy Gniewoszów.
Łączne szacunkowe nakłady do poniesienia - 12.000 000 zł.
Data rozpoczęcia inwestycji 2007 r.
Data zakończenia inwestycji 2009 r.

Kanalizacja gminy będzie opracowana i wykonana w oparciu o „ Program gospodarki ściekowej dla terenu Gminy Gniewoszów”.
Po przeprowadzonych w m-cu czerwcu zebraniach  we wszystkich sołectwach gminy mieszkańcy wykazali poparcie do wykonania kanalizacji w oparciu o oczyszczalnie przyzagrodowe z wyłączeniem sołectw Gniewoszów i Oleksów, gdzie precyzyjnie nie określono sposobu kanalizacji.
 „ Program gospodarki ściekowej dla terenu Gminy Gniewoszów” przedstawia cztery warianty możliwości kanalizacji i to pozwala umieszczenie tego zadania w wieloletnim procesie inwestycyjnym.



Nazwa zadania: Infrastruktura wodna.
Łączne szacunkowe nakłady do poniesienia   600.000 zł.
Data rozpoczęcia inwestycji - 2007 r.
Data zakończenia inwestycji – 2009 r.

	Budowa infrastruktury wodnej winna całkowicie zamknąć problem zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy. Ostatni etap zawiera budowę dodatkowego zbiornika wody w stacji poboru wody w Zdunkowie jak i odprowadzenie wody do gospodarstw oddalonych oraz pozwoli na zamknięcie obwodem zamkniętym wszystkich (trzech) stacji poboru wody, co winno wyeliminować brak dostawy wody w razie awarii.



Nazwa zadania: Termoizolacja obiektów gminnych 
Łączne szacunkowe nakłady do poniesienia -  400.000 zł.
Data rozpoczęcia inwestycji – 2007 r. 
Data zakończenia inwestycji – 2007 r.

	Olbrzymie koszty związane z zabezpieczeniem pracy kotłowni olejowej w szkole w Gniewoszowie powoduje konieczność wykonania ocieplenia budynków. W poprzednim okresie dokonano już wymiany okien w w/w obiektach, które mogą być objęte programem termoizolacyjnym, a mianowicie:
1/ Zespół Szkolno-Przedszkolny i Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie
2/ Urząd Gminy w Gniewoszowie
3/ Ośrodek Zdrowia w Gniewoszowie
Inwestycja ta może przynieść duże oszczędności ekonomiczne i może się przyczynić do osiągnięcia zasadniczego efektu ekologicznego.



Nazwa zadania: Budowa Gminnego Centrum Kultury 
Łączne szacunkowe nakłady do poniesienia -  400.000 zł.
Data rozpoczęcia inwestycji – 2007 r.
data zakończenia – 2010 r.

	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Gniewoszowie powstanie na bazie adaptacji pomieszczeń w piwnicach Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gniewoszowie jako niezależna część. 
Celem jego budowy jest rozwiązanie problemów z zagospodarowaniem czasu pozalekcyjnego młodzieży i dzieci mieszkających na terenie  gminy.
Pomieszczenia te będą się składały z części rekreacyjnych i kulturotwórczych. W części rekreacyjnej przewidziany jest kącik sportowy wyposażony w Atlas oraz pomieszczenia do gry w ping - ponga oraz wykonywanie ćwiczeń rehabilitacyjnych. W pomieszczeniach kulturotwórczych będzie biblioteka z czytelnią, kawiarnia internetowa, pomieszczenia dla seniorów, oraz pomieszczenia do przygotowania małych form teatralnych. W zamiarach jest również część socjalna, która mogłaby spełniać rolę punktu wydawania posiłków dla ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Gmina do tej pory nie posiada takiego ośrodka.


Nazwa zadania: Budowa strażnicy OSP Gniewoszów.
Łączne szacunkowe nakłady do poniesienia - 300.000 zł.
Data rozpoczęcia inwestycji – 2008 r.
Data zakończenia inwestycji – 2010 r.

Wielka odpowiedzialność ponoszona przez przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej zmusza władze gminy i społeczeństwo do zabezpieczenia odpowiednich standardów wyposażenia OSP. Tradycje OSP nie są jedynym czynnikiem powodującym konieczność budowy nowego budynku lecz wskazują na to również wyzwania czasu, zmiana wymagań określonych przepisami antykryzysowymi.
OSP Gniewoszów pracuje w krajowym systemie ratownictwa i swoim działaniem obejmuje nie tylko teren gminy. Perspektywa rozwoju zgodnie z projektem ustawy o działaniach kryzysowych nie wyklucza w przyszłości organizacji stałego posterunku ratownictwa. W ramach obecnej strażnicy działania tego rodzaju nie są możliwe do wykonania. W tej dziedzinie istnieją duże możliwości zaangażowania społeczeństwa gminy w realizację celu.



Nazwa zadania:  Budowa strażnicy OSP Borek.
Łączne szacunkowe nakłady do poniesienia   150.000 zł.
Data rozpoczęcia inwestycji – 2010 r.
data zakończenia inwestycji – 2011 r.

Strażnica w Sołectwie Borek jest konieczna ze względu na to, że obecna jest w złym stanie technicznym i remont jest nieopłacalny.
Biorąc pod uwagę to, że Sołectwo Borek  jest jednym  z najbardziej  licznych  Sołectw na terenie Gminy Gniewoszów oraz  odległość od takich miejscowości jak  Kozienice i Gniewoszów jest duża, budowa strażnicy  w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców.  
Nazwa zadania:  Budowa Centrum Gospodarczego Gniewoszów.
Łączne szacunkowe nakłady do poniesienia - 500.000 zł.
Data rozpoczęcia inwestycji – 2007 r.
Data zakończenia inwestycji – 2011 r.

W roku 2006 zainwestowano w budowę Centrum Gospodarczego wykonując podkłady geodezyjne jak również podpisano uzgodnienie z Urzędem Marszałkowskim dotyczące współfinansowania inwestycji. Inwestycja ta całkowicie może wpłynąć nie tylko na zmianę image gminy lecz może się przyczynić poprzez promocję do rozwoju gospodarczego gminy. Trakt, którym przez wiele wieków przewożono towary z północy na południe Europy prowadzi przez centrum gminy. Logicznym wydaje się zbudowanie Centrum Gospodarczego Gminy, aby w dalszym ciągu przyciągać przejeżdżających pokazując im dorobek pracy mieszkańców, a tym samym przyczynić się do rozwoju gminy.



Nazwa zadania:  Modernizacja obiektów sportowych przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym i Publicznym Gimnazjum w Gniewoszowie.
Łączne szacunkowe nakłady do poniesienia -  400.000 zł. 
Data rozpoczęcia inwestycji – 2006 r.
Data zakończenia inwestycji – 2008 r.

Inwestycja konieczna dla społeczeństwa gminy. Obecny stan obiektów sportowych wykonany w latach 80-tych nie odpowiada potrzebom, wymaganiom oraz zasadom bezpieczeństwa.
W roku 2006 wykonano inwestycje o wartości 100 tyś. zł polegające na przygotowaniu dokumentacji, wykonaniu części ogrodzenia i wykonaniu boiska uniwersalnego utwierdzonego.
Plany przewidują wykonanie boiska pełnowymiarowego - murawa, wykonanie bieżni tartanowej trzytorowej, wykonanie skoczni, trybun. Realizacja tego planu przyczyni się do reaktywacji Klubu Sportowego i pozwoli na zabezpieczenie czasu wolnego młodzieży, a poprzez klub wzrośnie integracja społeczeństwa gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś


	


