Gmina Żarki

Inwestycje

i
zadania 2017r.

Infrastruktura drogowa
Przebudowa ulic Olsztyńskiej i Górki w Żarkach


Wartość: 412.373,59 zł. Dofinansowanie w wysokości 50 procent Gmina
Żarki otrzymała w ramach Programu Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W inwestycji partycypowało
Starostwo Powiatowe w Myszkowie w kwocie 70 331,00 zł.



Zakres: Wykonano: roboty pomiarowe, rozbiórkę istniejącej
nawierzchni z trylinki i krawężników, płyt chodnikowych. Wykonano
podbudowę, krawężniki, nawierzchnię jezdni z kostki betonowej,
chodnika, pobocza i zjazdów z kostki betonowej. Długość
przebudowywanych nawierzchni ulic to 338,76 m.



Wykonawca: P.H.U.B. MARMADEX Magdalena Piątek–Sosnecka

Infrastruktura drogowa
Przebudowa dróg w ciągu ulic
Bratków, Fiołków i Emilii Plater
w Żarkach.


Wartość zadania:
563.154,50 zł z budżetu
Gminy Żarki.



Zakres: W ramach
inwestycji każda z ulic
zyska nawierzchnię z
kostki betonowej szarej,
chodnik, opaskę
przyjezdniową, zjazdy na
posesję.



Wykonawca: P.H.U.B.
MARMADEX Myszków

Infrastruktura drogowa
Przebudowa ul. Olszowej w Żarkach


Wartość: 251 400,13 zł



Zakres: Wykonano: roboty pomiarowe, rozbiórkę istniejącego przepustu,
nową podbudowę, krawężniki oraz nawierzchnie jezdni i zjazdów z kostki
betonowej. Długość przebudowywanej nawierzchni to ok. 261 m.



Wykonawca: P.R.D.M. Myszków Sp. z o.o., Żarki

Infrastruktura drogowa
Remont ciągu dróg Zawada - Jaroszów


Wartość: 613.304,53 zł, z tego kwota 425 000,00 zł dofinansowana z
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.



Zakres: wykonanie robót pomiarowych, podbudowy, nawierzchni jezdni z
asfaltobetonu, poboczy z kruszywa łamanego, na odcinku drogi o długości
2225 mb



Wykonawca: P.U.H DOMAX z Boronowa

Infrastruktura drogowa
Przebudowa ulicy Kasztanowej w
Przybynowie


Wartość: 159.478,33 zł z budżetu Gminy Żarki



Zakres: Przebudowa na długości 0,225 km od skrzyżowania z ulicą Słoneczną
w Przybynowie do drogi powiatowej Choroń – Przybynów – Żarki. Położono
nową jezdnię z kostki brukowej na szerokości 3 m, zamontowano krawężniki,
wykonano wjazdy na posesje
i obustronne pobocze.



Wykonawca: BUDOMAX Marcin Sieradzki z Jaskrowa

Ochrona środowiska


Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie
Żarki.



Wartość: 5.067.002,49 zł, w tym 3 700 000,00 zł dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020



Termin: rok 2017/2018



Zakres: Zakup, montaż, uruchomienie 320 zestawów instalacji solarnych, 134
zestawy do produkcji prądu, 17 szt. pomp ciepła.



Wykonawca: Polska Ekologia Sp. z o.o. – Solary i pompy ciepła, Firma FlexiPower
Group Sp. z o.o., Sp. K., Wola Zaradzyńska – panele fotowoltaiczne

Projekt pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w
Gminie Żarki” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Montaż odnawialnych źródeł energii na
terenie posesji prywatnych w Gminie Żarki.

Ochrona środowiska


Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w
ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Żarki



Wartość: 460 000,00 dotacji oraz 690 000,00 zł pożyczki na działania
ekologiczne w zakresie ochrony atmosfery z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach



Zakres: 2017 r. wymieniono 100 kotłów, 2018r. – 130. Mieszkańcy mieli do
wyboru cztery rodzaje kotłów: na ekogroszek 5 klasy, piec na biomasę 5 klasy,
piec gazowy, oraz olejowy.



Wykonawca: Mieszkańcy zawierali umowy z wybranymi przez siebie
wykonawcami.

Ochrona środowiska


Wymiana i utylizacja azbestu



Wartość: Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach - 30 527,48 zł, środki własne
właścicieli budynków - 8 138,93 zł.



Zakres: Zutylizowano 50 ton azbestu, w tym 18 ton zdemontowano z dachów
budynków mieszkalnych i gospodarczych z powierzchni 1297 mkw, 32 tony
stanowiły odpady zdemontowane.



Wykonawca: Mieszkańcy zawierali umowy z wybranymi przez siebie
wykonawcami.

Infrastruktura komunalna


Wykonanie odwiertu studni głębinowej w Jaworzniku na Czarnym
Kamieniu.



Wartość: 145 140,00 zł z budżetu Gminy Żarki.



Zakres: Wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą z utworów jury górnej
dla ujęcia wód podziemnych w Jaworzniku na działce nr 23 na Czarnym
Kamieniu.



Wykonawca: Zakład Wierceń Studziennych Jerzy Wilman z Kielc

Infrastruktura komunalna


Modernizacja oświetlenia na targowisku miejskim



Wartość: 70 214,99 zł



Zakres: dostawa i instalacja 8 słupów oświetleniowych na targowisku
miejskim. Nowoczesne słupy oświetleniowe, kompozytowe, z grafiką
podświetlane od wewnątrz, wyposażone w: głośnik służący do emisji
komunikatów, czujnik ruchu powodujący zaświecenie oprawy pełną mocą,
ponadto dwa z ośmiu będą wyposażone w ruter Wi Fi do bezprzewodowej
łączności z Internetem, nakładkę do indukcyjnego ładowania telefonów
komórkowych.



Wykonawca: ALUMAST S.A. Wodzisław Śląski

Infrastruktura komunalna


Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Steinkellera w Żarkach.



Wartość: 30 504,00 zł



Zakres: Budowa 8 słupów oświetleniowych wzdłuż ulicy Steinkellera.



Wykonawca: Instalatorstwo Elektryczne Kazimierz Samsel Myszków



Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Niegowskiej i Strażackiej w Żarkach.



Wartość: 39 349,94 zł



Zakres: podwieszenie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na 9
istniejących słupach w celu doświetlenia odcinka ul. Niegowskiej w Żarkach,
w tym przyłączenie opraw oświetleniowych na 2 istniejących słupach oraz
dobudowa 5 nowych słupów w celu doświetlenia odcinka ul. Strażackiej w
Żarkach;



Wykonawca: P.P.U.H. „ELGAR” Janusz Garncarz Żarki

Infrastruktura komunalna


Oznakowanie dojazdów do obiektów zabytkowych na
terenie gminy Żarki.



Wartość: 30 000 tys. zł



Zakres: wykonanie, dostarczenie i montaż nowego
oznaczenia turystycznego przy drogach wojewódzkich,
powiatowych, gminnych. Znaki prowadzą do kluczowych
atrakcji: Sanktuarium Maryjnego, Starego Młyna, Żareckich
Jarmarków – zabytkowego Zespółu Stodół, cmentarza
żydowskiego.



Wykonawca: F.H.U. VERA-VIA Częstochowa

Profilaktyka i Gospodarka


Wartość: 17 102,00 zł, dotacja w ramach rządowego programu doposażania
gabinetów profilaktyki



Zakres: zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt w
szkołach podstawowych w Żarkach, Jaworzniku, Zawadzie



Wartość: Zakup traktora ogrodowego 18 900,00zł

Przygotowane dokumentacje projektowe


Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z instalacjami – 61 500,00 zł.



Przebudowa stodoły Kupieckiego Sąsieku - 9 000,00 zł.





Odnowa Topolowa. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Topolowej w Żarkach 29 520,00 zł.
Termomodernizacja budynków komunalnych w Przybynowie - 52 275,00 zł.



Budowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych w Przybynowie - 9
225,00 zł.



Termoizolacja budynku OSP w Jaworzniku wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych 39 360,00 zł.



Budowa świetlicy wiejskiej w Czatachowie - 21 094,50 zł.



Przebudowa kąpieliska przy ul. Wierzbowej w Żarkach – 53 011,44 zł.



Przebudowa odcinka wodociągu w DW 793 skrzyżowanie Serwin i Koziegłowskiej - 30 000,00
zł.



Przygotowane dokumentacje
projektowe


Budowa wodociągu z przyłączami i kanalizacji sanitarnej Czarka - 86 100,00
zł.



Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz
przepięciem istniejących przełączy ul. Wschodnia w Żarkach - 52 667,42 zł




Przebudowa dróg na Osiedlu Sportowców - 68 880,00 zł.
Przebudowa drogi ul. Cegielniana Żarki - 10 000,00 zł.



Budowa dróg gminnych na Osiedlu 600-lecia w Żarkach pomiędzy ulicami
Serwin i Chryzantem wraz z odwodnieniem - 82 000,00 zł



Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ul. Koziegłowska Żarki 9 840,00 zł

Wydanie Albumu Fotograficznego Dawne Żarki


Wartość: 30 000,00 zł, w tym 9470 zł
wpłaty od darczyńców



Zakres: Album fotograficzny Dawne Żarki,
liczba stron 140, wykorzystano 410
archiwalnych zdjęć podarowanych przez
mieszkańców oraz zdjęcia zawodowców żareckich fotografów Jana Bożka i Józefa
Baciora. Album pokazuje codzienność, ale i
ważne chwile w życiu mieszkańców lokalnej
społeczności.



Wykonawca: Współpraca instytucji: Urząd
Miasta i Gminy Żarki oraz Centrum Rozwoju
Lokalnego z Zawierciu i Obywatelskiego
Komitetu Pamięci Narodowej w Żarkach.

Dotacje dla innych instytucji


Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego do zadania „Budowa chodnika w m.
Kotowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1713 S - 32 549,52 zł



Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji - 10 000,00 zł.

Zadania realizowane przez różnych
partnerów na terenie Gminy Żarki


Oznakowanie Szlaku Kultury Żydowskiej w Żarkach



Wartość: dotacja 6 000 zł z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego oraz
blisko 4 000 zł z Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach



Zakres: Zaprojektowanie, dostarczenie i montaż siedmiu tablic w polskiej i
angielskiej wersji językowej wraz z archiwalnymi zdjęciami



Wykonawca: Obywatelski Komitet Pamięci Narodowej w Żarkach

Zadania realizowane przez różnych
partnerów na terenie Gminy Żarki


Żarki Żydowskie. Zaginione fotografie



Zakres: Album z setkami niepublikowanych
zdjęć żareckiego fotografa Józefa Baciora. Na
zdjęciach mieszkańcy przedwojennych Żarek,
większości Żydzi.



Wykonawca: Fundacja Brama Cukermana z
Będzina



Wartość: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego i Gminy Żarki.



Termin: 2017r.

Zadania realizowane przez różnych
partnerów na terenie Gminy Żarki


Eko-przystanek na Jurze



Wartość: Dofinansowanie prac ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Eco – Lokalnie II” w
ramach grantu z Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu.



Zakres: Eko-Przystanek na Jurze zlokalizowany jest na terenie Świetlicy
Wiejskiej w Suliszowicach. W ramach inicjatywy zakupiono ziemię,
agrowłókninę, rośliny, żwirek, ławki i kosze oraz palisady. Teren został
ogrodzony na długości prawie 60 mb.



Wykonawca: Grupa nieformalna pn. „Grupa mieszkańców z Suliszowic”



Termin: 2017r.

Sukcesy naszych
mieszkańców
Wyróżnienie dla
kolędników z Kotowic.


Kolędnicy w Kotowicach zostali wyróżnieni w
konkursie Piękna Wieś 2017 r. Wyróżnienie
przyznano w kategorii najlepsze
przedsięwzięcie popularyzujące tradycje,
obrzędy i zwyczaje. W dniu 23 listopada odbyło
się po raz 15. Forum Sołtysów Województwa
Śląskiego. Puchar oraz list gratulacyjny
odebrali radny Paweł Labocha i sołtys wsi
Kotowice Łukasz Kot. Nagrody w latach
poprzednich trafiały do m.in. do miejscowości
Przybynów, Jaworznik.

Sukcesy naszych mieszkańców
Drugie miejsce dla Między Zamkami z
Kotowic


Drugie miejsce w kategorii Gospodarstwa Agroturystyczne
w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer
Roku zajęło Gospodarstwo Agroturystyczne Między
Zamkami w Kotowicach w Gminie Żarki.



Konkurs od lat objęty jest patronatem: Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnychoraz
JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Zgłoszenie do konkursu
zostało dokonane przez radnego Pawła Labochę i sołtysa
wsi Kotowice Łukasz Kota.

Sukcesy naszych mieszkańców
IV miejsce dla Biegaj z Żarkami


IV miejsce w województwie śląskim w kategorii drużyna roku 2016
Grupa biegowa Biegaj z Żarkami została zgłoszona do Plebiscytu Dziennika
Zachodniego w kategorii Drużyna Roku 2016 jako jedna z 36 drużyn w
województwie śląskim. Konkurs przebiegał w dwóch etapach, na przełomie
grudnia i stycznia. Grupa zajęła IV miejsce w wojewódzkiej rywalizacji.

Sukcesy
Stary Młyn i Marka Śląskie


Wyróżnienie dla Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach w
prestiżowym konkursie „Marka-Śląskie”. Gmina Żarki zgłosiła produkt w
kategorii Turystyka i rekreacja. Nagrody są przyznawane dla podmiotów
publicznych i prywatnych, które tworzą pozytywny wizerunek województwa
śląskiego.

Sukcesy
Lider w inwestowaniu. Ranking czasopisma
Wspólnota


Gmina Żarki zajęła wysokie bo 49 miejsce w kraju na 582 miasta w zakresie
wydatków na inwestycje. W powiecie na drugim miejscu, a w województwie
śląskim na czwartym. Średnie wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na
mieszkańca wyniosły 971,27 zł. W wydaniu czasopisma samorządowego
„Wspólnota” opublikowano ranking wydatków na inwestycje samorządowe w
latach 2014-2016.

Sukcesy
Ranking Samorządów Rzeczpospolitej


Gmina Żarki zajęła 64 miejsce w kraju wśród gmin miejskich i gmin miejskowiejskich w Rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita" (poprzedni rok
- 96 miejsce).



W Rankingu wyróżniane są samorządy, które najskuteczniej dbają o rozwój i
podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, w zgodzie z regułami
odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Do rankingu wybrano
samorządy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach
2013–2016 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Wzięto pod
uwagę dane ze sprawozdań budżetowych przedstawianych przez Ministerstwo
Finansów. W ocenie liczy się m.in. : dynamika wzrostu wydatków
majątkowych, wartość środków unijnych, spełnienie indywidualnego
wskaźnika zadłużenia, dynamika wzrostu dochodów własnych w latach 2013–
2016, ale i dynamika wzrostu wydatków na ochronę środowiska na jednego
mieszkańca.

Sukcesy
Żarki najmniej zadłużone w powiecie


Według danych Ministra Finansów Gmina Żarki jest na 1822 miejscu w kraju jeśli
chodzi o wysokość zadłużenia. Średnio na mieszkańca wypada 425 zł długu.
Minister Finansów przekazał Polskiej Agencji Prasowej dane o zadłużeniu
poszczególnych gmin w przeliczeniu na mieszkańca po trzech kwartałach 2017 r..



Dane są zbierane ze sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
po trzech kwartałach 2017 r. oraz danych GUS dotyczących liczby ludności według
stanu na koniec 2016 r. Jedynie 96 samorządów w kraju w ogóle nie ma długu.
Wyliczenia Ministra Finansów pokazują, iż gminy wyhamowały zadłużanie się.
Żarki znajdują się na 1822 miejscu w kraju. Na 1412 pozycji są Koziegłowy z
długiem 9 322 534,00 zł, kwota zadłużenia na mieszkańca 642 zł. Na 1434 miejscu
Myszków: kwota zadłużenia – 20 243 863,00 zł, kwota zadłużenia na mieszkańca –
630 zł. Na 599 miejscu Gmina Niegowa: kwota zadłużenia: 6 916 380 zł, kwota
zadłużenia na mieszkańca – 1 211 zł. Na 99 pozycji Gmina Poraj: kwota zadłużenia
– 24 253 803, Kwota zadłużenia na mieszkańca – 2 216 zł.



Dziękuję za uwagę



Przygotowanie: Katarzyna Kulińska-Pluta, Agnieszka Skorupa

