WARTOŚĆ POZYSKANEGO DOFINANSOWANIA
DLA GMINY SUŁKOWICE W 2021 ROKU:

20.277.121,13 ZŁ

Inwestycje zrealizowane
w Gminie Sułkowice w 2021r.
ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 5.588.224,96 zł
W TYM Z DOFINANSOWANIA: 3.127.208,58 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE
- wartość zadań: 978 596,83 zł
 Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Sułkowicach –
opracowanie dokumentacji do przetargu
 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Harbutowicach – wykonanie
projektu budowlanego
 Modernizacja punktu wydawania posiłków oraz zakup wyposażenia do kuchni
w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w ZPO w Krzywaczce
 Adaptacja pomieszczeń poddasza w budynku sali gimnastycznej
przy ZPO w Biertowicach z przeznaczeniem na świetlicę szkolną
 Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych z terenu Gminy Sułkowice
w ramach projektu „Wielka lekcja ekologii w Gminie Sułkowice”
 Organizacja wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach
w ramach projektu „Odkrywamy Małopolskę”

OŚWIATA I WYCHOWANIE cd.
 Zakup 30 laptopów w ramach Małopolskiej Tarczy
Antykryzysowej - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół
i placówek oświatowych - grant nr 1
 Dotacja celowa na zakup podręczników,
materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
 Zakup wyposażenia do szkół w ramach projektu
- Laboratoria Przyszłości

DROGOWNICTWO
– wartość inwestycji: 1 583 819,32 zł
 Modernizacja nawierzchni parkingu przy budynku komunalnym w Sułkowicach
 Modernizacja drogi Kozówka w Sułkowicach etap II
 Modernizacja drogi bocznej na ul. Kowalskiej
 Modernizacja drogi na zalew w Sułkowicach
 Projekt modernizacji drogi na Końcówkę w Harbutowicach
 Modernizacja drogi na Pagórek w Harbutowicach
 Modernizacja drogi gminnej na Drągówkę w Harbutowicach - etap I
(fundusz sołecki)
 Modernizacja drogi gminnej na Drągówkę w Harbutowicach - etap II

DROGOWNICTWO cd.
 Modernizacja drogi Latoniówka w Harbutowicach
 Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych
przy drodze krajowej nr 52 w Krzywaczce
 Modernizacja drogi nr 1406 w Krzywaczce - etap I
 Modernizacja drogi ul. Blakówka w Rudniku
 Rozbudowa oświetlenia przy ul. Słonecznej w Rudniku
 Modernizacja drogi w Rudniku ul. Bukowa
 Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w Rudniku
i w Harbutowicach
 Budowa parkingu przy remizie OSP w Biertowicach

 Zakup działki nr 659 z przeznaczeniem na parking w Biertowicach

OBIEKTY KOMUNALNE
- wartość inwestycji: 144 987,47 zł
 Modernizacja budynku komunalnego w Sułkowicach, Rynek 6

 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach
 Modernizacja dachu na budynku komunalnym w Rudniku
przy ul. Centralnej

 Modernizacja ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy ul. Sportowej
w Sułkowicach
 Modernizacja ogrodzenia budynku ZPO w Biertowicach

BEZPIECZEŃSTWO
I UTRZYMANIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO
- łączna wartość zadań: 335 480,90 zł
 Dotacja celowa dla szpitala powiatowego na zakup sprzętu medycznego

 Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Myślenicach
 Zakup samochodu służbowego dla Grupy Gospodarczej
 Zakup ciągnika wraz z przyczepą i osprzętem dla Grupy Gospodarczej

 Dotacja celowa dla OSP w Biertowicach na modernizację wieży alarmowej
 Modernizacja budynku strażnicy OSP w Krzywaczce poprzez wykonanie
zadaszenia nad schodami

 Dotacja celowa dla OSP w Sułkowicach na dofinansowanie zakupu
wyważacza do drzwi
 Dotacja celowa dla OSP w Sułkowicach - zakup pralnicy
 Zakup iluminacji świetlnej

OCHRONA ŚRODOWISKA
- wartość inwestycji: 500 000,00 zł
 Dotacja na ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Sułkowice
poprzez wymianę 100 niskowydajnych i nieekologicznych palenisk
i kotłów węglowych

ZABYTKI I OBIEKTY HISTORYCZNE
- wartość inwestycji: 640 854,18 zł
 Rewitalizacja placu przy Pomniku Ofiar Pacyfikacji w Sułkowicach
 Utworzenie mogiły ofiar pacyfikacji Rudnika z 1939 r.
 Wykonanie prac konserwacyjno - rekonstrukcyjnych pomnika z 1895 r.
na Przełęczy Sanguszki w Harbutowicach

 Modernizacja ołtarza w kaplicy w Rudniku – etap I i II

SPORT I REKREACJA
- wartość inwestycji: 150 189,01 zł
 Modernizacja budynku wypożyczalni sprzętu przy zalewie
rekreacyjnym
 Modernizacja terenu rekreacyjnego przy zalewie
w Sułkowicach – wykonanie dokumentacji projektowej
 Wykonanie projektu terenu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej
w Sułkowicach – plac zabaw
 Rewitalizacja terenów zielonych przy zalewie rekreacyjnym
w Sułkowicach
 Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Sportowej
w Sułkowicach
 Doposażenie w zestaw zabawowy przystanku turystycznego
przy Stacji Uzdatniania Wody w Harbutowicach

Inwestycje zaplanowane w 2021 r.
z wydłużonym terminem realizacji do czerwca 2022 r.
- wartość zadań: 652 862,18 zł
 Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej przy ul. Wolności
w Sułkowicach

 Sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami wraz z aktualizacją
Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowaniem ewidencji stanowisk
archeologicznych
 Projekt koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 956 i drogi
powiatowej na Jasienicę
 Rozbudowa oświetlenia przy ul. Kpt. Stanaszka w Sułkowicach
 Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Sułkowice poprzez przebudowę
wraz z rozbudową budynku komunalnego (zadanie dwuletnie)

Inwestycje zaplanowane w 2021 r.
z wydłużonym terminem realizacji do czerwca 2022 r.
- cd.
 Modernizacja budynku strażnicy OSP w Krzywaczce poprzez wykonanie
zadaszenia nad schodami
 Modernizacja pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP
w Krzywaczce
 Wykonanie rozgraniczenia działek w Biertowicach - umowa nr 112/2021
 Wykonanie rozgraniczenia działek w Sułkowicach 111/2021
 Wykonanie rozgraniczenia działek w Rudniku 114/2021

Projekty inwestycyjne
zrealizowane w 2021 r. we współpracy z:
OSP w Sułkowicach
 Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Rynku w Sułkowicach
 Wsparcie lokalnej twórczości poprzez doposażenie sułkowickiej
Orkiestry Dętej
Szkółką Piłkarską „Gościbia” Sułkowice
 Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 1 Maja
w Sułkowicach
Parafią Rzymskokatolicką w Sułkowicach
 Wykonanie prac konserwatorskich przy kaplicy pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Sułkowicach oraz przy drewnianym,
polichromowanym krucyfiksie

Łączna wartość inwestycji: 221 228,29 zł

