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W związku z bardzo dużą ilością trwa-
jących obecnie na terenie naszej Gminy 
inwestycji, zarówno budowlanych jak i pro-
jektowych, a także wobec faktu, iż w fazie 
przygotowania jest kilka kolejnych, poniżej 
przedstawiamy ich zestawienie.

UMOWY PROJEKTOWE
1) Wykonanie kompletnej dokumenta-

cji projektowej (budowlanej i wyko-
nawczej) budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej w obrębie m. Szczodre 
i Domaszczyn wraz z przyłączami, 
sieciami przesyłowymi oraz włącze-
niem w istniejący rurociąg; pełnie-
nie nadzoru autorskiego

2) Projekt zamienny sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami w ul. 
Ładnej; projekt brakujących przy-
łączy kanalizacji sanitarnej przy ul. 
Różanej; projekt sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami w się-
gaczu ul. Wiosennej, dz. 96/4, m. 
Kiełczów

3) Opracowanie kompletnej dokumen-
tacji projektowej budowy kanalizacji 
sanitarnej dla miejscowości: Boro-
wa, Byków, Bielawa, Raków, Mydli-
ce (kolonia), Oleśniczka, Kątna wraz 
z przyłączami, spięciami instalacji 
wewn. z przyłączem, sieciami prze-
syłowymi oraz grupową oczyszczal-
nią ścieków dla tych m.

4) Wykonanie dokumentacji projekto-
wej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
przyłączy w m. Długołęka, ul. Wro-
cławska (rejon obok Selgrosu)

5) Wykonanie dokumentacji projekto-
wej Kompleksu Sportowego w m. 
Długołęka, dz. 437/1

6) Opracowanie dokumentacji pro-
jektowej przebudowy wybranych 
sięgaczy ul. Południowej wraz 
z odwodnieniem oraz oświetleniem 
ulicznym, m. Kiełczów

7) Opracowanie dokumentacji projek-
towej przebudowy ul. Zgodnej oraz 
wybranych sięgaczy ul. Wrocław-

skiej wraz z odwodnieniem oraz 
oświetleniem ulicznym, m. Kiełczów

8) Opracowanie kompletnej dokumen-
tacji projektowej przebudowy wy-
branych ulic w m. Mirków

9) Opracowanie dokumentacji projek-
towej przebudowy ul. Tuwima, ul. 
Klonowej, ul. Reja, ul. Kochanow-
skiego, wraz z odwodnieniem oraz 
oświetleniem ulicznym w m. Długo-
łęka

10) Opracowanie dokumentacji projek-
towej przebudowy ul. Asnyka, ul. 
Mickiewicza, ul. Miarki, ul. Kaszta-
nowej, ul. Spacerowej, wraz z od-
wodnieniem oraz oświetleniem 
ulicznym w m. Długołęka

11) Opracowanie dokumentacji projek-
towej przebudowy ul. Konopnickiej, 
ul. Spokojnej, ul. Akacjowej, wraz 
z odwodnieniem oraz oświetleniem 
ulicznym w m. Długołęka

12) Opracowanie dokumentacji projek-
towej budowy chodnika w m. Ra-

STRONA WÓJTA

W związku z rozpoczęciem procedury uchwalenia budżetu 
Gminy Długołęka na rok 2012 informujemy, że:

Zgodnie z uchwałą Nr II/15/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 
27 grudnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej Gminy Długołęka Radni, Rady Sołeckie i mieszkańcy 
mają prawo w terminie do 15 września 2011 r. zgłosić wnioski do 
projektu budżetu na rok następny,

Zgodnie z uchwałą Nr V/53/07 Rady Gminy Długołęka z dnia 
27 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania jed-
nostkom pomocniczym Gminy Długołęka składników mienia do 
korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych 
na realizację zadań przez te jednostki sołectwa poszczególnych 
miejscowości w terminie do 15 września 2011 r. przedkładają plan 
fi nansowy środków wyodrębnionych dla danej jednostki w budże-
cie Gminy. Wysokość tych środków dla poszczególnych sołectw 
określa załączona tabela i mogą one być wydatkowane wyłącznie 
na zadania własne Gminy, w tym w szczególności na dofi nanso-
wanie inicjatyw lokalnych.

Lp. Nazwa sołectwa
Liczba osób zameldowanych 

na stałe na 30.06.2011
Kwota (zł) na 2012 rok

1. Bąków 122  3 000
2. Bielawa 316  4 424
3. Bierzyce 340  4 760
4. Borowa 641  8 974
5. Brzezia Łąka 1 070  14 980
6. Budziwojowice 67  3 000
7. Bukowina 284  3 976
8. Byków 582  8 148
9. Dąbrowica 41  3 000

10. Długołęka 2 885  20 000

11. Dobroszów 
Oleśnicki 171  3 000

12. Domaszczyn 573  8 022
13. Godzieszowa 342  4 788
14. Jaksonowice 152  3 000

Lp. Nazwa sołectwa
Liczba osób zameldowanych 

na stałe na 30.06.2011
Kwota (zł) na 2012 rok

15. Januszkowice 520  7 280
16. Skała 81  3 000
17. Kamień 526  7 364
18. Kątna 407  5 698
19. Kępa 189  3 000
20. Kiełczów 3 493  20 000
21. Kiełczówek 177  3 000
22. Krakowiany 130  3 000
23. Łosice 191  3 000
24. Łozina 558  7 812
25. Michałowice 136  3 000
26. Mirków 1 886  20 000
27. Oleśniczka 279  3 906
28. Pasikurowice 710  9 940
29. Piecowice 443  6 202
30. Pietrzykowice 105  3 000
31. Pruszowice 438  6 132
32. Raków 284  3 976
33. Ramiszów 273  3 822
34. Siedlec 669  9 366
35. Stępin 380  5 320
36. Szczodre 1 008  14 112
37. Śliwice 382  5 348
38. Tokary 188  3 000
39. Węgrów 267  3 738
40. Wilczyce 1 190  16 660
41. Zaprężyn 163  3 000

22 659  276 748
Mieczysława Dziubdzińska
Skarbnik Gminy Długołęka

Budżet Gminy Długołęka na rok 2012

BIEŻĄCE INWESTYCJE NA TERENIE GMINY DŁUGOŁĘKA
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miszów wraz z odwodnieniem oraz 
oświetleniem ulicznym

13) Opracowanie dokumentacji projek-
towej przebudowy części ul. Polnej 
wraz z odwodnieniem jej nawierzch-
ni, jednostronnym chodnikiem oraz 
oświetleniem w m. Wilczyce

UMOWY REMONTOWO – 
BUDOWLANE

1) Roboty budowlane polegające na 
budowie kanalizacji sanitarnej w m. 
Kiełczów - etap II (ul. Akacjowa, Ko-
lorowa, Kasztanowa, Wiosenna, Let-
nia, Leśna, Orzechowa, Modrzewio-
wa, Lipowa, część Północnej, część 
Ogrodowej)

2) Remont dachu i elewacji świetlicy 
wiejskiej w m. Stępin 26

3) Wykonanie dokumentacji projek-
towej w systemie zaprojektuj i wy-
buduj oraz realizacja robót budow-
lanych polegających na budowie 
boiska sportowego o wymiarach 22 
x 44 m o nawierzchni poliuretanowej 
w m. Borowa

4) Roboty budowlane polegające na 
ul. Zawadzkiego (pomiędzy ul. Po-
łudniową a ul. Wschodnią) wraz 
z odwodnieniem i oświetleniem 
ulicznym oraz remontem rurociągu 
tłoczonego kanalizacji sanitarnej 
w m. Długołęka

5) Roboty budowlane polegające na 
przebudowie odcinka ul. Kwiatowej 
(pomiędzy ul. Wrocławską i Lipową) 
oraz odcinka ul. Kasztanowej (po-
między ul. Wrocławską i Kwiatową) 
w m. Pasikurowice

6) Budowa oświetlenia drogowego 
w miejscowościach:
1 Mirków, ul. Bławatna
2 Mirków, ul. Modra
3 Pasikurowice, ul. Jarzębinowa
4 Januszkowice, ul. Rzemieślnicza
5 Siedlec, ul. Orzechowa i fragment 

ul. Ogrodowej
6 Ramiszów, dz. 114, 75/13
7 Długołęka, ul. Dębowa
8 Bukowina, dz. 186, 202/1, 206
9 Pietrzykowice, dz. 130, 86
10 Tokary, dz. 120, 121
11 Kiełczów, ul. Krótka
12 Kiełczów, ul. Rzeczna
13 Bierzyce, ul. Milicka
14 Bierzyce, dz. 188, 186
15 Byków, ul. Czereśniowa
16 Długołęka, sięgacz ul. Słonecznej 

oraz ul. Zachodniej
17 Mirków, sięgacz ul. Polnej
18 Pruszowice, ul. Osiedlowa i Sło-

neczna
19 Godzieszowa, dz. 186/2 (teren parku)
20 Borowa, ul. Jaworowa, ul. Jaśmi-

nowa
21 Borowa, ul. Świerkowa
22 Kiełczów, ul. Skowronkowa
23 Kiełczów, ul. Słowicza
24 Kiełczów, ul. Szarotkowa
25 Wilczyce, ul. Dworska
26 Szczodre, ul. Modrzewiowa
27 Mirków, ul. Słowackiego, dz. 274, 

teren parku
28 Szczodre, ul. Trzebnicka (na odcin-

ku od ul. Tuwima do ul. Polnej)
29 Śliwice, dz. 189, 80/13
30 Bąków, dz. 77/1
31 Byków, ul. Lipowa
32 Domaszczyn, ul. Trzebnicka

7) Remont nawierzchni i konstrukcji 
drogi w m. Domaszczyn, ul. Dębowa

8) Remont nawierzchni i konstrukcji 
drogi w m. Kiełczów, ul. Sportowa

9) Remont nawierzchni i konstrukcji 
drogi w m. Brzezia Łąka, ul. Akacjo-
wa, ul. Spokojna

10) Remont nawierzchni i konstrukcji 
drogi w m. Byków, al. Lipowa

11) Remont nawierzchni i konstrukcji 
drogi w m. Siedlec, ul. Orzechowa / 
ul. Ogrodowa

12) Remont nawierzchni i konstrukcji 
drogi w m. Bierzyce

Karolina Pietrzak
Wydział Remontów i Inwestycji

Na sesji Rady Gminy Długołęka w dniu 27 czerwca 2011 r. zosta-
ła podjęta, jednogłośnie przez Radnych Gminy Długołęka, uchwa-
ła w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Długołęka Pani Iwonie 
Agnieszce Łebek absolutorium z wykonania budżetu Gminy Dłu-
gołęka za rok 2010.

Powyższa uchwała została podjęta po pozytywnym zaopiniowa-
niu przez Radnych Gminy Długołęka sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2010 r. i sprawozdania fi nansowego za 2010r. oraz 
w związku z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu i komisji Rewizyjnej Rady Gminy Długołęka w spra-
wie wykonania budżetu Gminy za rok 2010.

Mieczysława Dziubdzińska
Skarbnik Gminy Długołęka

Absolutorium dla Wójta Gminy Długołęka za 2010 rok.Absolutorium dla Wójta Gminy Długołęka za 2010 rok.
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Przedstawiamy poniżej wykaz 
prowadzonych aktualnie postępowań 
przetargowych, w konsekwencji których 
podpisano stosowne umowy i rozpoczęto 
ich realizację oraz takich, których wykonanie 
jest planowane w najbliższym czasie: 
1. Dostawa i montaż urządzeń na placach 

zabaw na terenie Gminy Długołęka.
• 27 maja 2011 r. – termin otwarcia ofert  

(wpłynęło 13 ofert – oferta najtańsza  
„TOMEX” Tomasz Ryzner z/s we Wro-
cławiu cena brutto 126 450,00 zł) 

• 25 lipca 2011 r. – podpisano umowę z 
fi rmą „TOMEX” Tomasz Ryzner z/s we 
Wrocławiu, cena brutto 126 450,00 zł)

2. Remonty cząstkowe  
• 20 czerwca 2011 r. – podpisano umo-

wę z fi rmą REMDRO S.A. z/s w Ka-
mieniu – ceny jednostkowe – wartość 
umowy brutto: 210 000,00 zł (termin 
realizacji do dnia 31.12.2011 r.)

3. Przebudowa ul. Ogrodowej wraz 
z wybranymi sięgaczami oraz ul. 
Orzechowej w Kiełczowie 

• 08 czerwca 2011 r. – termin otwarcia 
ofert  (wpłynęło 10 ofert – oferta naj-
tańsza Bickhardt Bau z/s we Wrocła-
wiu cena brutto 2 609 115,08 zł)

27 lipca 2011r. – podpisano umowę z fi rmą 
Bickhardt Bau z/s we Wrocławiu - 

• cena brutto 2 609 115,08 zł 
4. Budowa i przebudowa oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Mirków – etap 
II (druga powtórka)

• 21 czerwca 2011r. – termin otwarcia 
ofert (wpłynęły 4 oferty – oferta najtań-
sza Poznańskie Przedsiębiorstwo Ro-
bót Instalacyjno – Hydrotechnicznych 
WODKAN Sp. z o.o. z/s w Poznaniu - 

• cena brutto 4.475.983,22 zł)
• 04 sierpnia 2011r. – unieważniono 

postępowanie
5. Budowa drogi Kamień – Byków  

• 22 czerwca 2011r. – termin otwarcia 
ofert (wpłynęło 9 ofert – oferta najtań-
sza Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych i Mostowych S.A. Kędzierzyn 
Koźle - cena brutto: 4.883.387,05)

• 16 sierpnia 2011r. – rozstrzygnięto 
postępowanie

• 24 sierpnia 2011 r. – planowany termin 
podpisania umowy z Przedsiębior-
stwem Robót Drogowych i Mostowych 
S.A. Kędzierzyn Koźle - cena brutto: 
4.883.387,05zł

6. Remont nawierzchni i konstrukcji drogi 
w Kiełczowie ul. Sportowa (droga do 
ORLIKA) 

• 30 czerwca 2011 r. godz. 11:30 – ter-
min otwarcia ofert (wpłynęło 8 ofert – 
oferta najtańsza Bickhardt Bau z/s we 
Wrocławiu - cena brutto: 296 705,90 zł)

• 19 lipca 2011 r. – podpisano umowę z 
fi rmą Bickhardt Bau z/s we Wrocławiu - 

cena brutto 296 705,90 zł
7. Budowa odcinka ul. Orzechowej w 

miejscowości Brzezia Łąka 
• 01 lipca 2011 r. – termin otwarcia ofert  

(wpłynęło 8 ofert – oferta najtańsza 
WODROMEL Maciej Sobkowiak z/s we 
Wrocławiu - cena brutto: 535 635,74 zł)

• 09 sierpnia 2011r. – podpisano umowę 
z fi rmą WODROMEL Maciej Sobko-
wiak z/s we Wrocławiu - cena brutto: 
535 635,74 zł

8. Przebudowa ul. Krótkiej i 
Rzemieślniczej w Mirkowie 

• 04 lipca 2011 r. – termin otwarcia ofert 
(wpłynęło 9 ofert – oferta najtańsza 

• BUDOPOL ZEBUD Sp. z o.o. z/s we 
Wrocławiu - cena brutto: 1 190 368,60 
zł)

• 08 sierpnia 2011r. – rozstrzygnięto 
postępowanie 

• 17 sierpnia 2011r. – planowany termin 
podpisania umowy z fi rmą BUDOPOL 
ZEBUD Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu - 
cena brutto: 1 190 368,60 zł

9. Remont nawierzchni i konstrukcji drogi 
w Domaszczynie ul. Dębowa

• 11 lipca 2011 r. –  podpisano umowę z 
fi rmą „REMDRO z/s w Kamieniu - cena 
brutto: 84 747,00 zł    

10. Remont nawierzchni i konstrukcji 
drogi w Brzezie Łące ul. Spokojna i ul. 
Akacjowa 

• 13 lipca 2011 r. – podpisano umowę z 
fi rmą „BISEK” Wojciech Bisek z/s we 
Wrocławiu, cena brutto: 248 460,00zł  

11. Remont nawierzchni i konstrukcji drogi 
w Bykowie al. Lipowa 

• 14 lipca 2011 r.– podpisano umowę z 
fi rmą „BISEK” Wojciech Bisek z/s we 
Wrocławiu, cena brutto 219 339,28zł

12. Remont nawierzchni i konstrukcji drogi 
w Siedlcu ul. Orzechowa i Ogrodowa

• 15 lipca 2011 r.– podpisano umowę z 
fi rmą „BISEK” Wojciech Bisek z/s we 
Wrocławiu, cena brutto 286 590,00zł

13. Remont nawierzchni i konstrukcji drogi 
do boiska w Bierzycach 

• 25 lipca 2011r. – podpisano umowę z 
fi rmą „BISEK” Wojciech Bisek z/s we 
Wrocławiu, cena brutto 146 370,00zł

14. Remont nawierzchni i konstrukcji 
sięgaczy ul. Sportowej w Piecowicach  

• 25 lipca 2011r. – podpisano umowę z 
fi rmą „BISEK” Wojciech Bisek z/s we 
Wrocławiu, cena brutto 116 850,00zł

15. Remont dachu i elewacji budynku 
apteki i prywatnej praktyki lekarza 
rodzinnego 
w Kiełczowie

• 19 lipca 2011r. – termin otwarcia ofert 
(wpłynęła 1 oferta – Zakład Ogólno-
budowlany Józef Dobrowolski z/s we 
Wrocławiu, cena brutto – 153 900,18zł) 

• 02 sierpnia 2011r. – podpisano umowę 

z Zakładem Ogólnobudowlanym Józef 
Dobrowolski z/s we Wrocławiu, cena 
brutto – 153 900,18zł

16. Projekt kanalizacji sanitarnej w 
Kiełczowie 

• 01 sierpnia 2011r. – termin otwarcia 
ofert (wpłynęło 6 ofert – najtań-
sza  ECOTEQ I.Bors, R.Flis sp.j. ul. 
Wilczycka 14 55-093 Kiełczów 178 
104,00zł brutto – trwa ich weryfi kacja) 

17. Roboty budowlane polegające na 
montażu podnośnika śrubowego i 
platformy dla osób niepełnosprawnych 
w budynku Szkoły Podstawowej w 
Kiełczowie (POWTÓRKA)

• 29 lipca 2011r. – termin otwarcia ofert 
(wpłynęło 3 oferty – najtańsza Firma 
Handlowa „ARTMED” J.Sienkiewicz, 
A.Kęsy Sp. Jawna z/s Tomaszów Ma-
zowiecki, cena brutto – 216 430,32zł)

• 02 sierpnia 2011r. – unieważniono 
postępowanie

18. Remont toalet z przystosowaniem 
dla osób niepełnosprawnych w SP w 
Kiełczowie

• 08 sierpnia 2011r. – otwarcie ofert 
(wpłynęła 1 oferta – Zakład Ogólno-
budowlany Józef Dobrowolski z/s we 
Wrocławiu, cena brutto – 60 508,95 zł 
brutto)

• 16 sierpnia 2011r. – podpisano umowę 
z Zakładem Ogólnobudowlanym Józef 
Dobrowolski z/s we Wrocławiu, cena 
brutto – 60 508,95 zł brutto

19. Usługa wywozu odpadów 
wielkogabarytowych 

• 05 sierpnia 2011r. – otwarcie ofert 
(wpłynęło 4 oferty - najtańsza Che-
meko - System Sp. z o.o. z/s we 
Wrocławiu cena brutto 236,52zł za 1t 
odpadów – trwa ich weryfi kacja)

• 16 sierpnia 2011 r. – termin wyznaczo-
ny na uzupełnienie ofert 

20. Remont nawierzchni i konstrukcji drogi 
w Wilczycach, ul. Wilczycka, dz. nr 423

• 29 sierpnia 2011r. – planowany termin 
otwarcia ofert

21. Remont nawierzchni i konstrukcji drogi 
w Kiełczówku, dz. nr 131/2, 66/1, 138

• 30 sierpnia 2011r. – planowany termin 
otwarcia ofert 

22. Remont nawierzchni i konstrukcji drogi 
w Długołęce, działka nr 591, 593

• 31 sierpnia 2011r. - planowany termin 
otwarcia ofert 

23. Remont nawierzchni i konstrukcji drogi 
w Oleśniczce dz. nr 343

• 01 września 2011r. - planowany termin 
otwarcia ofert

24. Remont nawierzchni i konstrukcji drogi 
w Długołęce, działka nr 251/12 (droga 
do przedszkola)

• 02 września 2011r. - planowany termin 
otwarcia ofert

STRONA WÓJTA

WYKAZ POSTĘPOWAŃ PRZEATRGOWYCH
(stan na dzień 16 sierpnia 2011 r.)
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PLANOWANE OGŁOSZENIA:
1. 1. Projekt kanalizacji sanitarnej w Łozinie 

• II połowa sierpnia 2011r. – planowany 
termin ogłoszenia postępowania 

2. Remont świetlicy w Piecowicach 
• II połowa sierpnia 2011r. – planowany 

termin ogłoszenia postępowania 
3. Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej 

w Kiełczowie  
• II połowa sierpnia 2011r. – planowany 

termin ogłoszenia postępowania  
4. Zakup auta terenowego dla Urzędu 

Gminy Długołęka 
• II połowa sierpnia 2011r. – planowany 

termin ogłoszenia postępowania.
5. Remont nawierzchni i konstrukcji drogi w 

Łozinie ul. Milicka 
• II połowa sierpnia 2011r. – planowany 

termin ogłoszenia postępowania 
6. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Mirków – etap II 
(III POWTÓRKA)

• II połowa sierpnia 2011r. – planowany 
termin ogłoszenia postępowania 

7. Usługa – inspektor nadzoru „Przebudowa 
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Mirków – etap II”

• I połowa września 2011r. – planowany 
termin ogłoszenia postępowania 

8. Kredyty długoterminowe na fi nansowanie 
planowanego defi cytu budżetowego w 
związku 
z realizacją inwestycji pn.:
a) „Budowa dróg w Kiełczowie (ul. 

Ogrodowa i wybrane sięgacze)- 
1.000.000 zł.

b) „Modernizacja dróg na terenie Gminy 
(dywaniki asfaltowe) (w m. Kiełczów, 
Mirków,
Stępin, Długołęka, Wilczyce, Łozina, 
Oleśniczka, Brzezia Łąka, Domasz-
czyn, Byków, Szczodre, Kątna, 
Januszkowice, Ramiszów, Siedlec, 
Piecowice, Bierzyce, Borowa, 

c) Kiełczówek” – 4.000.000 zł, 
d) „Budowa nowych punktów świetnych” 

– 1.000.000 zł, 
e) „Budowa połączenia ul. Bierutowskiej 

z ul. Kiełczowską we Wrocławiu” – 
1.500.000 zł, 

f) „Budowa ul. Kwiatowej i Kasztanowej 
w Pasikurowicach – I etap” – 600.000 
zł. 

• I połowa września 2011r. – planowany 
termin ogłoszenia postępowania.

9. Remont alejek parkowych w parku 
zabytkowym w miejscowości Szczodre

• I połowa września 2011r. – planowany 
termin ogłoszenia postępowania 

10. Budowa Szkoły Podstawowej w 
Długołęce 

• I połowa września 2011r. – planowany 
termin ogłoszenia postępowania. 

11. Usługa  - inspektor nadzoru „Budowa 
Szkoły Podstawowej w Długołęce” 

• II połowa września 2011r. - planowany 
termin ogłoszenia postępowania.

Monika Kulpa 
Wydział Remontów i Inwestycji

Informujemy, iż na VII Sesji 
Rady Gminy Długołęka, w dniu 
21 czerwca 2011 r. Rada Gminy 
podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała Nr VII/112/11 Rady Gminy 
Długołęka w sprawie określenia trybu 
i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania.

2.  Uchwała Nr VII/113/11 Rady Gminy 
Długołęka w sprawie zmiany Uchwały Nr 
IV/69/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 
25 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia 
Wieloletniego Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
Długołęka na lata 2011-2015.

3.  Uchwała Nr VII/114/11 Rady Gminy 
Długołęka w sprawie ustalenia wysokości 
opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych.

4.  Uchwała Nr VII/115/11 Rady Gminy 
Długołęka w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za świadczenia publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Długołęka.

5.  Uchwała Nr VII/116/11 Rady Gminy 
Długołęka w sprawie zmiany Uchwały Nr 
V/53/07 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 
marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad 
przekazywania jednostkom pomocniczym 
Gminy Długołęka składników mienia do 
korzystania oraz zasad  przekazywania 
środków budżetowych na realizację zadań 
przez te jednostki.

6.  Uchwała Nr VII/117/11 Rady Gminy 
Długołęka w sprawie określenia zakresu 
i formy informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Długołęka o kształtowaniu 
się wieloletniej  prognozy 
fi nansowej oraz o przebiegu wykonania 
planu fi nansowego instytucji kultury 
i samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej.

7.  Uchwała Nr VII/118/11 Rady Gminy 
Długołęka w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działalność Wójta Gminy Długołęka

8.  Uchwała Nr VII/119/11 Rady Gminy 
Długołęka w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działalność Wójta Gminy Długołęka

9.  Uchwała Nr VII/120/11 Rady Gminy 
Długołęka w sprawie ważności wyborów 
Sołtysa Sołectwa wsi Łozina.

10.  Uchwała Nr VII/121/11 Rady Gminy 
Długołęka w sprawie powołania Zespołu 
ds. opiniowania kandydatów na ławników.

11.  Uchwała Nr VII/122/11 Rady Gminy 
Długołęka w sprawie zmiany uchwały nr 
III/27/11Rady Gminy Długołęka z dnia 28 
stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2011.

12.  Uchwała Nr VII/123/11 Rady Gminy 
Długołęka w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działalność Wójta Gminy Długołęka.

13.  Uchwała Nr VII/124/11 Rady Gminy 
Długołęka w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów w obrębie Kiełczów w Gminie 
Długołęka – część „B” w części dotyczącej 
działek nr 246/4, 250/5 i 250/6 – MPZP 
Kiełczów szkoła.

Ewelina Walczak-Pelc
Biuro Rady Gminy

Informujemy, iż na VIII Sesji 
Rady Gminy Długołęka, w dniu 
27 czerwca 2011 r. Rada Gminy 
podjęła następujące uchwały:

1  Uchwała Nr VIII/125/11 w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania fi nansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2010 rok.

2  Uchwała Nr VIII/126/11 w sprawie absolu-
torium z tytułu wykonania budżetu na 2010 
rok.

3  Uchwała Nr VIII/127/11 w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania fi nansowego za rok 
2010 Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Łozinie.

4  Uchwała Nr VIII/128/11 w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania fi nansowego za rok 
2010 Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Brzeziej Łące z fi lią 
w Borowej.

5  Uchwała Nr VIII/129/11 w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania fi nansowego za rok 
2010 Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Długołęce.

6  Uchwała Nr VIII/130/11 w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania fi nansowego za rok 
2010 Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Siedlcu.

7  Uchwała Nr VIII/131/11 w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania fi nansowego za rok 
2010 Gminnej Biblioteki Publicznej w Dłu-
gołęce.

8  Uchwała Nr VIII/132/11 w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania fi nansowego za rok 
2010 Gminnego Ośrodka Kultury w Długo-
łęce.

9  Uchwała Nr VIII/133/11 w sprawie dokona-
nia zmiany wieloletniej prognozy fi nansowej 
Gminy Długołęka.

10  Uchwała Nr VIII/134/11 w sprawie zmian 
w budżecie Gminy Długołęka na rok 2011

11  Uchwała Nr VIII/135/11 w sprawie zmiany 
opisu granic stałych obwodów głosowania 
w Gminie Długołęka.

Ewelina Walczak-Pelc
Biuro Rady Gminy

REMONTY NAWIERZCHNI 
DROGOWYCH W GMINIE 

DŁUGOŁĘKA
Z uwagi na fakt, iż Gmina Długołęka w bie-

żącym roku realizuje dużą ilość inwestycji 
polegających na remoncie nawierzchni i kon-
strukcji dróg na terenie Gminy Długołęka, po-
niżej przedstawiamy Państwu ich wykaz.

Roboty budowlane zrealizowane:
Raków, Siedlec (ul. Różana), Januszkowice 

(ul. Leśna), Ramiszów
Roboty budowlane w trakcie realizacji i pla-

nowane do wykonania w najbliższym czasie:
Domaszczyn (ul. Dębowa), Kiełczów (ul. 

Sportowa), Długołęka (sięgacz ul. Robotni-
czej)

Długołęka (droga do przedszkola), Byków 
(al. Lipowa), Brzezia Łąka (ul. Spokojna, ul. 
Akacjowa), Siedlec (ul. Orzechowa / ul. Ogro-
dowa).

Karolina Pietrzak
Wydział Remontów i Inwestycji
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Jednocześnie, informujemy, iż Gmina 
Długołęka za kwotę 34 850,00 zł sfi nanso-
wała w całości wypoczynek dla 41 dzieci za-
mieszkałych na terenie gminy. Pociechy od-
poczywały nad morzem w Pogorzelicy woj. 
zachodniopomorskie w dniach 26.07.2011 r. 
– 08.08.2011 r. Realizatorem wypoczynku był 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Dolnośląska Hufi ec Długołęka pod przewod-
nictwem Komendanta Hufca Pani Urszuli 
Pietrzak.

Beata Wojnakowska
Wydział Spraw Obywatelskich

Z ŻYCIA GMINY

Szanowni Państwo w roku 2011 przyznano dotacje z budżetu Gminy Długołęka na realizacje zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i mło-
dzieży oraz turystyki i krajoznawstwa następującym Parafi om i organizacjom pozarządowym, które w tym roku złożyły ofertę na realizację w/w zadań:

L.p. Podmiot uprawniony
Kwota przyznanego 

dofinansowania
Określenie zadania Okres realizacji zadania

1.
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Dolnośląska
Hufi ec Długołęka

12 000,00 zł Harcerska Akcja Letnia od 12.07.2011 r.
do 08.08.2011 r.

2.
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Dolnośląska
Hufi ec Długołęka

3 600,00 zł Rajd Śladami Dh. Oleńki – Sromowce Wyżne - 
Zakopane

od 25.08.2011 r.
do 28.08.2011 r.

3.
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Dolnośląska
Hufi ec Długołęka

2 600,00 zł Zlot Hufca 10.09.2011 r.

4.
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Dolnośląska
Hufi ec Długołęka

1 550,00 zł Turniej Sportowy
im. Św. Jerzego 07.05.2011 r.

5. Parafi a Rzymsko – Katolicka
p. w. Św. Mikołaja w Brzeziej Łące 2 625,66 zł

Wypoczynek w Łukęcinie z Warsztatami 
Muzycznymi” – zorganizowanie wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży z zespołu 
muzycznego „Mikołajki

od 04.07.2011 r.
do 10.07.2011 r.

6.
Parafi a Rzymsko – Katolicka
p. w. Św. Michała Archanioła
w Długołęce

6 710,00 zł Wakacyjny wyjazd dzieci i młodzieży w Pieniny od 02.07.2011 r.
do 09.07.2011 r.

7
Parafi a Rzymsko – Katolicka
p. w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego
w Mirkowie

6 564,14 zł
Kolonia w Karpaczu” – zorganizowanie 
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 
z terenu gminy Długołęka

od 27.06.2011 r.
do 08.07.2011 r.

8.
Parafi alny Zespół Caritas przy Parafi i Rzymsko 
– Katolickiej p. w. Matki Boskiej Różańcowej 
w Kiełczowie

1 166,96 zł Dofi nansowanie wyjazdu na kolonie 8 dzieci z 
terenu gminy Długołęka

od 30.07.2011 r.
do 12.08.2011 r.

9. Międzyszkolny Klub Sportowy „JUVENIA” 
Wrocław 2 250,00 zł organizacja obozu sportowego judo

w Łazach nad morzem
od 18.07.2011 r.
do 29.07.2011 r.

Łączna wartość przyznanej dotacji: 39 066,76 zł

Dotacje na wypoczynek 2011 rokuDotacje na wypoczynek 2011 roku

Konkurs „100 placów 
zabaw na 100 lat Nivea”
Z okazji 100 urodzin NI-

VEA, fi rma postanowiła 
ufundować i wybudować 100 
placów zabaw na terenie ca-
łej Polski. Gmina Długołęka 
postanowiła uczestniczyć 
w ogólnopolskim konkursie, wskazując lo-
kalizację budowy placu zabaw w Parku 
w Szczodrem.

W głosowaniu może wziąć udział każdy, 
kto zarejestruje się na stronie www.nivea.
pl. Po zalogowaniu się, każdego dnia, moż-
na oddać swój głos na naszą lokalizację (1 
raz/dobę). Konkurs trwa do 31 października 
2011 r.

Zwyciężą te lokalizacje, które otrzymają 
największą ilość głosów od Internautów. 
Nie zapominajmy więc o najmłodszych 
mieszkańcach naszej Gminy, gdyż każdy 
nasz głos zwiększa szansę na realizację 
ich marzeń!

Kamila Gąsiorowska
Pełnomocnik ds. pozyskiwania

zewnętrznych środków fi nansowych
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Tegoroczny okres wakacyjny obfi tował 
w wiele wydarzeń natury rozrywkowej. Wiele 
wsi zorganizowało na swoim terenie festyny, 
które cieszyły mnogością atrakcji oraz spon-
tanicznej, radosnej, a przede wszystkim ro-
dzinnej atmosfery.

Jednak do jednych z najważniejszych 
wydarzeń, które odbyły się w tym czasie, 
zaliczyć należy kolejną już edycję Ogólno-
polskich Zawodów w Powożeniu. Gmina 
Długołęka, starając się pielęgnować tradycje 
końskiej gminy powiatu, została współorgani-
zatorem tej imprezy.

Ogólnopolskie Zawody w Powożeniu od-
były się w dniach 8-10 lipca 2011 tradycyjnie 
już na terenie Siedlca Trzebnickiego. Śmiało 
można pochwalić się, że przyciągnęły one 
wielu pasjonatów i co istotne wielu utytuło-

wanych mistrzów tego sportu. Przyznać na-
leży również, że sport jest to szczególny – ze 
względu na fascynujące piękno koni oraz pa-
sję i zaangażowanie ich miłośników. Impreza 
ta zresztą zrodziła się właśnie z tego zamiło-
wania i entuzjazmu, przede wszystkim człon-
ków Klubu Jeździeckiego Siwek - w szcze-
gólności Pana Prof. Andrzeja Langego oraz 
Radnego Gminy Długołęka Pana Dariusza 
Śmichury.

3 dni zawodów obfi towało w niesamowite 
emocje: pierwszego dnia podczas konkur-
su ujeżdżenia, drugiego w trakcie maratonu 
i ostatniego dnia podczas konkursu zręcz-
ności. O renomie tego konkursu świadczyć 
może patronat, jaki objęli nad nim: Starosta 
Powiatu Wrocławskiego oraz Marszałek Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, którzy byli także 

fundatorami pucharów.
W niedzielne popołudnie, podczas wrę-

czenia nagród, pojawiło się wielu ważnych 
gości z Panem Włodzimierzem Chleboszem 
oraz Panem Michałem Trębaczem na czele. 
Gminę Długołęka w tym dniu reprezentował 
również liczna delegacja z Panią Wójt I.A. 
Łebek, jej zastępcą Panem Dariuszem Jedy-
nakiem oraz Panem Sekretarzem Aleksan-
drem Ziobro w składzie.

Wszystkie osoby zainteresowane tym wy-
darzeniem odsyłam na profi l Gminy Długo-
łęka na Facebook'u, gdzie znajdą Państwo 
fotorelację z wydarzenia.

Anna Chomicka
podinspektor ds. promocji
i współpracy zagranicznej

Ogólnopolskie Zawody w PowożeniuOgólnopolskie Zawody w Powożeniu
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Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w wykazie Sołtysów Gminy Długołęka, który został zamiesz-

czony w ostatnim wydaniu gazetki gminnej omyłkowo zostały podane nieprawidłowe 
telefony niektórych sołtysów oraz omyłkowo przeoczono niektórych sołtysów, w związku 
z powyższym poniżej przedstawiamy Państwu aktualny wykaz:

Sołtysów, których pomyłka dotyczy serdecznie przepraszamy.

Lp Miejscowość
i nazwa sołectwa Imię i nazwisko Adres Telefon

1 Bielawa Teresa Cygal Bielawa 2a 71/314 81 03
71/315 73 56

2 Bierzyce Wiesław Zając Bierzyce 36 71/315 49 73
887 201 408

3 Borowa Krzysztof Cieśla Borowa ul. 
Klonowa 18 792 828 349

4 Brzezia Łąka Elżbieta Świerczyńska Brzezia Łąka ul. 
Młyńska 50 71/315 39 07

5 Budziwojowice Grażyna Ziomek Budziwojowice 15 71/315 48 15
6 Bąków Mieczysław Jasion Bąków 6c 607 725 323
7 Bukowina Tadeusz Mazur Bukowina 6 782 300 750

8 Byków Roman Frej Byków 5 71/315 23 15
601 771 394

9 Dąbrowica Stanisław Sikora Dąbrowica 9 71/315 43 05

10 Długołęka Jadwiga Korcik Długołęka, ul. 
Robotnicza 11 71/315 25 96

11 Dobroszów Tomasz Maliga Dobroszów Ol. 3 609 538 855

12 Domaszczyn Dariusz Iglewski Domaszczyn, ul. 
Dębowa 4

71/399 87 81
604 542 782

13 Godzieszowa Henryk Miziniak Godzieszowa 54 71/399 73 78
14 Jaksonowice Marek Szymanowicz Jaksonowice 10 71/398 78 71

15 Januszkowice Halina Oleksiak Januszkowice, ul. 
Wrocławska 26 71/315 44 04

16 Kamień Teresa Domżalska Kamień 24c 71/315 18 24
513 660 324

17 Kątna Wanda Saltarska Kątna 23b 71/315 39 21
18 Kępa Grzegorz Szponarski Kępa 29 71/399 77 75

19 Kiełczów Józef Wantrych Kiełczów, ul. 
Akacjowa 43 71/399 07 14

20 Kiełczówek Marzena Dzięgała Kiełczówek 14 71/399 09 43
21 Krakowiany Zbigniew Łanowy Krakowiany 15 71/398 79 62

22 Łosice Anna Czyż Łosice 14a/1 71/315 44 97
695 292 494

23 Łozina Gabriela Podsiadły Łozina ul. 
Ogrodowa 20 605 579 774

24 Michałowice Andrzej Szmundrowski Michałowice 3a 71/315 44 86
604 252 383

25 Mirków Barbara Król-Sobocińska Mirków, ul. 
Rzemieślnicza 10 71/315 11 89

26 Oleśniczka Paweł Wrzos Oleśniczka 12 71/315 37 88

27 Pasikurowice Salomea Wanda Fidler Pasikurowice, ul. 
Wrocławska 65

71/398 76 67
889 163 628

28 Piecowice Renata Szrek Piecowice ul. 
Stawowa 13 71/399 07 25

29 Pietrzykowice Andrzej Szostak Pietrzykowice 
15a

71/315 52 81
888 894 061

30 Pruszowice Krzysztof Florek Pruszowice ul. 
Osiedlowa 4/2 601 700 848

31 Raków Andrzej Szczepański Raków 14210 609 386 027

32 Ramiszów Halina Chmielewska Ramiszów 14 71/398 76 42
664 197 228

33 Siedlec Alina Cal Siedlec ul. Miła 
20 693 046 090

34 Skała Zofi a Ksel Skała 6 511 634 767

Wykaz sołtysów Gminy Długołęka
Dnia 01 sierpnia 2011 r. o godz. 16.00 

odbyła się IX sesja Nadzwyczajna Rady 
Gminy Długołęka. Była to ostatnia sesja 
przed przerwą wakacyjną Rady. Uczestni-
czyło w niej 15 radnych.

Z wnioskiem o zwołanie sesji wystąpiła 
Pani Iwona Agnieszka Łebek- Wójt Gminy 
Długołęka, która zawnioskowała o umiesz-
czenie w porządku obrad następujących 
projektów uchwał:

Uchwała w sprawie dokonania zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Długołęka;

Uchwała w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Długołęka na rok 2011;

Uchwała w sprawie zaciągnięcia przez 
Gminę Długołęka kredytu długotermino-
wego na fi nansowanie planowanego de-
fi cytu budżetowego w związku z realiza-
cją inwestycji pn. „Modernizacja dróg na 
terenie Gminy (dywaniki asfaltowe) (w m. 
Kiełczów, Mirków, Stępiń, Długołęka, Wil-
czyce, Łozinie, Oleśniczka, Brzezia Łąka, 
Domaszczyn, Byków, Szczodre, Kątna, 
Januszkowice, Ramiszów, Siedlec, Pieco-
wice, Bierzyce, Borowa, Kiełczówek)”;

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 
fi nansowej Województwu Dolnośląskiemu 
na realizację zadania pn. „Roboty budow-
lane polegające na remoncie nawierzchni 
i konstrukcji drogi wojewódzkiej nr 446 zlo-
kalizowanej w miejscowości Długołęka, ul. 
Broniewskiego”.

Przyczyną zwołania sesji w trybie nad-
zwyczajnym było to, iż po otwarciu ofert 
w prowadzonych postępowaniach przetar-
gowych okazało się, że środki zaplanowa-
ne w budżecie Gminy na daną inwestycję 
są niewystarczające, w konsekwencji cze-
go należało dokonać stosowanych zmian 
w budżecie Gminy i Wieloletniej Progno-
zie Finansowej tak, by móc jeszcze w tym 
roku realizować zaplanowane inwestycje.

Porządek obrad sesji został rozszerzony 
na wniosek Przewodniczącej Rady- Anny 
Chmielewskiej o następujące projekty 
uchwał:

Uchwała w sprawie zaciągnięcia od Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji informa-
cji o kandydacie na ławnika;

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działalność Wójta Gminy Długołęka;

Uchwała w sprawie odwołania Przewod-
niczącego Komisji doraźnej Rady Gminy 
Długołęka ds. zmian w Statucie Gminy 
Długołęka i Statutów Sołectw w Gminie 
Długołęka.

Kolejna sesja zgodnie z planem pracy 
Rady Gminy Długołęka planowana jest we 
wrześniu.

Wszystkie podjęte uchwały dostępne są 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Długołęka oraz w biurze rady Gmi-
ny Długołęka.

Anna Borecka- Kierownik WSO

INFORMACJA Z OSTATNIEJ SESJI 
RADY GMINY
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W roku 2009 opracowana została, przez 
Pracownię Architektury Krajobrazu LAND-
SCAPER (z/s we Wrocławiu), koncepcja 
rewitalizacji zabytkowego parku w miej-
scowości Szczodre. Zawiera ona m. in. 
odbudowę dróg i ścieżek według stanu 
z początku XX w., budowy terenu do re-
kreacji, budowy elementów małej archi-
tektury (ławki parkowe, kosze na śmieci), 
odtworzenie bram wjazdowych, wykona-
nie miejsc parkingowych, wykonanie ogro-
dzeń, umieszczenie tablic informujących 
o historii parku oraz informacje o drze-
wach - pomnikach przyrody.

Na podstawie koncepcji, po uzyskaniu 
wymaganych uzgodnień i pozwoleń od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
zostały opracowane w 2010 r. dwie doku-
mentacje projektowe budowy boiska do 
gry w piłkę nożną oraz remontu drogi i ale-
jek parkowych.

W projekcie pn. Budowa boiska sporto-
wego do piłki nożnej na działce nr 190/2, 
AM-2 w obrębie Szczodre w Gminie Dłu-
gołęka, wyszczególnione zostały:
1 wymiary pola gry 60 m x 30 m (wymia-

ry z wybiegami 66 m x 34 m),
2 podbudowa przepuszczalna dla wody,
3 nawierzchnia z trawy naturalnej,
4 obrzeża z drewna 8 cm x 30 cm,
5 bramki aluminiowe mocowane w tule-

jach osadzonych na stałe.
Budowa boiska została zakończona 

w czerwcu 2011 r. przez Wykonawcę: Za-
kład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew BEATA 
(z/s w m. Szczawno-Zdrój). Koszt wykona-
nia boiska to kwota około 300 tysięcy zło-
tych. Gmina Długołęka otrzyma dofi nan-
sowanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 - 2013, w wysoko-
ści 50 % kosztów wykonania boiska.

Projekt pn. „Remont odcinków dróg 
gminnych w ulicach Spacerowej i Sta-
wowej oraz remont i budowa alejek par-
kowych, obiektów małej architektury oraz 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych – w parku zabytkowym w miejsco-
wości Szczodre” obejmuje remont drogi 

w ulicy Spacerowej na odcinku o długości 
455 mb.

W obszarze parkowym zaprojektowa-
no wykonanie dwóch ciągów alejek par-
kowych. Alejka nr 1 jest dojściem z ulicy 
Spacerowej od bramy wjazdowej na teren 
pałacowy, a następnie przebiega wzdłuż 
ogrodzenia murowanego terenu pałaco-
wego, w kierunku terenów leśnych. Alejka 
nr 2 ciągnie się od bramy wjazdowej na te-
ren pałacowy, obok skupiska trzech dębów 
pomnikowych, do ulicy Spacerowej.

Zaprojektowano także odtworzenie nie-
istniejącej obecnie alejki nr 3 (od placu 
przy bramie wjazdowej na teren pałacowy, 
w kierunku południowym, do ulicy Space-
rowej).

Również w czerwcu 2011 r., za kwotę 
niemal 140 tysięcy złotych wykonano par-
king z 43 miejscami postojowymi o wymia-
rach: 5 m x 2,5 m wraz z drogą manewrową 
o szerokości 5 m. Specjalna nawierzchnia 
mineralna (HanseGrand ROBUST) miejsc 
postojowych oraz drogi manewrowej obra-
mowana została „rolką” z dwóch rzędów 
kostki granitowej 4 cm x 6 cm na ławie be-
tonowej. Dodatkowo, wokół drogi manew-
rowej i miejsc postojowych zamontowano 
bariery trawnikowe, celem zabezpieczenia 
łąki parkowej przed rozjeżdżaniem. Barier-
ki przewidziane są również wzdłuż ścieżek 
spacerowych tak, aby uniemożliwić wjazd 
pojazdów mechanicznych (np. kładów) na 
tereny zielone. Zgrupowanie miejsc po-
stojowych dla samochodów osobowych 
wykonano w północnej części rozległej 
polany łąkowej, usytuowanej po północ-
no - wschodniej stronie skrzyżowania uli-
cy Spacerowej i Stawowej. Zamontowano 
także ponad 20 ławek parkowych oraz ko-
szy na śmieci.

W roku bieżącym Gmina Długołęka za-
mierza wykonać jeszcze część alejek wraz 
z ogrodzeniem terenu po obu stronach 
ulicy Spacerowej. Kosztorys inwestorski 
tych robót opiewa na kwotę ok. 230 tysię-
cy złotych.

Karolina Pietrzak
Wydział Remontów i Inwestycji

Lp Miejscowość
i nazwa sołectwa Imię i nazwisko Adres Telefon

35 Stępiń Izydor Kamiński Stępiń 58 71/314 81 64

36 Szczodre Wojciech Reczka Szczodre ul. 
Kwiatowa 1 71/399 85 18

37 Śliwice Ryszard Bąba Śliwice 25 512 360 093
38 Tokary Ryszard Chmielewski Tokary 22 71/399 75 39

39 Węgrów Bolesław Mróz Węgrów 5 71/398 79 04
693 878 241

40 Wilczyce Wojciech Janowicz Wilczyce, ul. 
Polna 3g 71/399 08 17

41 Zaprężyn Krzysztof Sułek Zaprężyn 17 781 507 34

Ewelina Walczak – Pelc
Biuro Rady Gminy

REWITALIZACJA PARKU SZCZODRE

Gmina Długołęka 
na Facebook’u

Facebook jest serwisem społecznościo-
wym, który zrzesza ponad 500 milionów 
użytkowników na całym świecie. Z całą 
więc śmiałością można stwierdzić, że jest 
najpopularniejszym tego typu portalem na 
globie, a jego twórca Mark Zuckerberg, 
o którym głośno było ostatnimi czasy 
w związku z ekranizacją historii serwisu 
i jego pomysłodawców – fi lmem The So-
cial Network, został uznany w 2008 roku 
za najmłodszego miliardera świata.

Możliwości Facebook'a są bardzo roz-
ległe, umożliwia bowiem tworzenie różno-
rakich sieci i grup; dzielenie się wiadomo-
ściami, zdjęciami oraz fi lmami, jak rów-
nież serwuje wewnętrzny komunikator, 
a to i tak tylko kropla w morzu jeśli chodzi 
o jego funkcjonalność.

Od pewnego czas Facebook to rów-
nież narzędzie służące szeroko pojętej 
reklamie i promocji różnego typu jedno-
stek prywatnych i publicznych. Niektórzy 
żartobliwie twierdzą, że jeśli „nie ma Cię 
na Facebooku to nie ma Cię wcale” i jak 
można zauważyć mnóstwo organizacji 
wzięło sobie tę dewizę do serca. Podą-
żając więc z duchem czasu i rozwoju 
technologii bazującej na sieci Internet, 
Gmina Długołęka również pojawiła się 
w serwisie. Ofi cjalny profi l zatytułowany 
jest po prostu Gmina Długołęka. Chce-
my, aby stało się to miejsce, które umoż-
liwi Państwu zapoznanie się na bieżąco 
z najważniejszymi działaniami, które pro-
wadzone są w Gminie, zwłaszcza tych 
realizowanych w ramach promocji naszej 
gminy. Zapraszamy więc serdecznie do 
odwiedzania profi lu oraz współtworzenia 
go i promowania wraz z nami.

Anna Chomicka
podinspektor ds. promocji
i współpracy zagranicznej

ADRES REDAKCJI I WYDAWCY
ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków
tel. 71 323-02-03
fax 71 323-02-04
e-mail: promocja@gmina.dlugoleka.pl

WYDAWCA
Iwona Agnieszka Łebek - Wójt Gminy Długołęka

OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD I PRZY-
GOTOWANIE DO DRUKU
Firma Reklamowa Artur Waszkielewicz
tel.: 71 322 45 95

DRUK
URDRUK Paweł Urbanowicz
56-400 Oleśnica, ul Stolarska 5

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za mate-
riały autorskie publikowane na łamach pisma.

NAKŁAD - 5000 egz.
Copyright by Gmina Długołęka
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UWAGA!!! Przedsiębiorcy, 
prowadzący sprzedaż 

napojów alkoholowych
Trzecia rata za koncesję – przypo-

mnienie
Przypomina się, iż przedsiębiorcy, po-

siadający zezwolenia na sprzedaż na-
pojów alkoholowych zobowiązani są do 
uiszczenia opłaty III raty za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych do dnia 30 września 2011 r.

Niedokonanie opłaty w w/w terminie 
skutkuje wygaszeniem zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie 
wygasło, z przyczyny niedokonania 
opłaty w terminie lub w nieprawidłowej 
wysokości, może wystąpić z wnioskiem 
o wydanie nowego zezwolenia nie wcze-
śniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia 
wydania decyzji o wygaśnięciu zezwo-
lenia.

Elżbieta Chodakowska
Wydział Spraw Obywatelskich

Dotacje na zabytki
Szanowni Państwo w roku 2011 przyznano dotacje z budżetu Gminy Długołęka na realizacje prac konserwatorskich, restauratorskich 
i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków następującym Parafi om:

L.p. Podmiot uprawniony
Kwota 

przyznanego 
dofi nansowania

Określenie zadania

1.
Parafi a Rzymsko – Katolicka
 p. w. MB Królowej Polski
w Borowej

22 000,00 zł Kontynuacja remontu więźby dachowej w kościele 
parafi alnym w Borowej

2. Parafi a Rzymsko – Katolicka
p. w. Św. Mikołaja w Brzeziej Łące 12 000,00 zł

Kontynuacja prac przy ołtarzu głównym, konserwacja 
konstrukcji i architektury w obszarze od podstawy fi gur do 
zwieńczenia w kościele parafi alnym w Brzezie Łące

3.
Parafi a Rzymsko – Katolicka
p. w. Św. Michała Archanioła
w Długołęce

17 000,00 zł
Wykonanie prac konserwatorskich przy obiekcie (szafi e) 
prospektu organowego oraz elementach drewnianych chóru 
muzycznego w kościele parafi alnym w Długołęce

4.
Parafi a Rzymsko – Katolicka
p. w. N.M.P. Królowej Polski
w Januszkowicach

30 000,00 zł Częściowa wymiana pokrycia dachowego (etap II) na 
kościele fi lialnym w Jaksonowicach

5.
Parafi a Rzymsko – Katolicka
p. w. Św. Brata Alberta
w Mirkowie

20 000,00 zł Wymiana siedmiu ram Stacji Drogi Krzyżowej w kościele 
parafi alnym w Mirkowie

6.
Parafi a Rzymsko – Katolicka
p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
 w Łozinie

12 000,00 zł Rewitalizacja tynków wewnętrznych w kościele 
poewangelickim p. w. Matki Bożej Bolesnej w Łozinie

7.
Parafi a Rzymsko – Katolicka
 p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
 w Łozinie

5 000,00 zł

Sporządzenie ekspertyzy technicznej i konserwatorskiej 
oraz dokumentacji konserwatorskiej – jako przygotowanie 
do odnowy elewacji zewnętrznych w kościele p. w. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łozinie

8.
Parafi a Rzymsko – Katolicka
p. w. Matki Bożej z Góry Karmel
w Dobrej

12 000,00 zł Renowacja, konserwacja głównego ołtarza w kościele 
fi lialnym w Stępiniu

Łączna kwota przyznanej dotacji: 130 000,00 zł
Parafi e, które w 2011 r. nie złożyły wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Długołęka na realizacje w/w prac:
1 Parafi a Rzymsko – Katolicka p. w. Matki Boskiej Różańcowej w Kiełczowie;
2 Parafi a Rzymsko – Katolicka p. w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Pasikurowicach.
3 Parafi a Rzymsko – Katolicka p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Domaszczynie.

Beata Wojnakowska
Wydział Spraw Obywatelskich

Kolejne dotacje dla OSP 
w Długołęce

Starając się wykorzystać dalsze moż-
liwości pozyskania środków fi nansowych 
na zakup nowego, średniego samochodu 
pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Długołęce, Gmina Długołęka wystąpiła 
o kolejne dofi nansowanie. Pod koniec czerw-
ca b.r. złożono do Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dolnośląskiego wniosek 
w związku z konkursem „Poprawa bezpie-
czeństwa w Województwie Dolnośląskim 
w roku 2011 r.”. Wysokość wnioskowanej po-
mocy wynosi 150 000,00 zł.

W chwili obecnej na zakup samochodu ra-
towniczo-gaśniczego uzyskano już zewnętrz-
ne wsparcie w kwocie 300 000,00 zł. Wartość 
zakupywanego pojazdu w świetle rozstrzy-
gniętego przetargu nieograniczonego wynio-
sła 594 000,00 zł, zamówienie realizowane 
będzie przez fi rmę Pojazdy Specjalistyczne 
Zbigniew Szczęśniak Sp. z o.o.

Kamila Gąsiorowska
Pełnomocnik ds. pozyskiwania

zewnętrznych środków fi nansowych

„Indywidualizacja procesu nauczania 
i wychowywania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych w Gminie Długołęka”

W związku z realizacją ww. projektu 
informujemy, iż we wrześniu roku szkol-
nego 2011/2012 planowane jest rozpo-
częcie procesu rekrutacji uczestników 
do projektu. Rekrutacja opierać się bę-
dzie na deklaracji uczestnictwa wraz 
z oświadczeniem dot. przetwarzania da-
nych osobowych, które wypełniać będą 
rodzice dzieci, u których zdiagnozowano 
problemy rozwojowe, bądź szczegól-
ne zdolności. Na przełomie sierpnia-
września b.r. planowane jest zawarcie 
umów z nauczycielami prowadzącymi 
poszczególne zajęcia oraz realizowa-
na będzie dostawa wszystkich pomocy 
dydaktycznych dla 10 szkół. Wszystkie 
zamówienia w projekcie realizowane są 
w drodze przetargu nieograniczonego.

Kamila Gąsiorowska
Pełnomocnik ds. pozyskiwania

zewnętrznych środków fi nansowych
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NAPRAWA I KONSERWACJA 
PLACÓW ZABAW

Szanowni Państwo informujemy, 
iż dnia 4 lipca 2011 r. zawarto umo-
wę z fi rmą CROQUET s.c. z siedzibą 
w Szczodrem ul. Trzebnicka 81 na 
naprawę i konserwację elementów 
zabawowych na kwotę 21 340, 50 zł. 
Termin realizacji 31 lipiec 2011r Wy-
kaz napraw dostępny u Pani Elżbiety 
Chodakowskiej w Urzędzie Gminy, 
w pok. nr 4 tel. 323-02-34. Trwają rów-
nież naprawy gwarancyjne elementów 
placów zabaw postawionych w 2010 r.

Po przeglądach stwierdzono bardzo 
dużo aktów wandalizmu. Apelujemy 
do użytkowników DBAJMY O NASZE 
WSPÓLNE PLACE ZABAW!

Wymiana piasku w piaskownicach.
We wrześniu kolejna wymiana pisku 

w piaskownicach na placach zabaw. 
Prośba do Sołtysów i Zarządców pla-
ców zabaw o pomoc w usunięciu sta-
rego piasku i wsypanie dostarczonego, 
atestowanego piasku do piaskownic.
ZANIEDBANE PLACE ZABAW
Po przeprowadzonych przeglądach 

placów zabaw stwierdzono, że więk-
szość placów zabaw jest zaniedbana. 
W niektórych miejscowościach jest tak 
wysoka trawa, że nie widać elementów 
zabawowych. Apelujemy o dbanie 
o place zabaw!!!!!!!!!!!!!!

Doposażenia placów zabaw
Informujemy, iż postępowanie prze-

targowe na dostawę i montaż urzą-
dzeń zabawowych na place zabaw 
usytuowanych na terenie Gminy Dłu-
gołęka zostało rozstrzygnięte. Poniżej 
przedstawiamy wykaz placów zabaw 
zaplanowanych do doposażenia wraz 
z wykazem elementów:

PLACE ZABAW 1 Bielawa Zjeżdżalnia
2 Brzezia Łąka Huśtawka podwójna (łańcuchowa siedziska proste)
3 Byków Zjeżdżalnia
4 Dobroszów Zestaw zabawowy (zjeżdżalnia, pomost, wieża, przeplotnia, drabinka)
5 Domaszczyn Huśtawka (wagowa)
6 Godzieszowa Zjeżdżalnia

Sprężynowiec
Huśtawka (wagowa)

7 Jaksonowice Zjeżdżalnia
8 Januszkowice Karuzela
9 Kamień Zestaw zabawowy (zjeżdżalnia, pomost, wieża, przeplotnia, drabinka)
10 Kątna Zjeżdżalnia
11 Kępa Zjeżdżalnia
12 Kiełczów Karuzela
13 Kiełczówek Sprężynowiec

Karuzela
14 Krakowiany Zjeżdżalnia
15 Łosice Zestaw zabawowy (zjeżdżalnia, pomost, wieża, przeplotnia, drabinka)
16 Michałowice Karuzela
17 Mirków Zjeżdżalnia

Huśtawka podwójna (łańcuchowa 2 siedzisko proste)
Huśtawka (wagowa)

18 Oleśniczka Karuzela
19 Pasikurowice Sprężynowiec
20 Piecowice Zjeżdżalnia
21 Pietrzykowice Zestaw zabawowy (zjeżdżalnia, pomost, wieża, przeplotnia, drabinka)
22 Pruszowice Sprężynowiec
23 Raków Zestaw zabawowy (zjeżdżalnia, pomost, wieża, przeplotnia, drabinka)
24 Ramiszów Sprężynowiec

Zestaw zabawowy (zjeżdżalnia, pomost, wieża, przeplotnia, drabinka)
25 Skała Zjeżdżalnia
26 Stępin Karuzela
27 Szczodre Zestaw zabawowy (zjeżdżalnia, pomost, wieża, przeplotnia, drabinka)
28 Śliwice Zjeżdżalnia
29 Tokary Zestaw zabawowy (zjeżdżalnia, pomost, wieża, przeplotnia, drabinka)
30 Węgrów Karuzela
31 Wilczyce Karuzela
32 Zaprężyn Zestaw zabawowy (zjeżdżalnia, pomost, wieża, przeplotnia, drabinka)

Elżbieta Chodakowska
Wydział Spraw Obywatelskich

PLACE ZABAW

Miło nam poinformować, iż złożony 
w kwietniu 2011 r. wniosek o dofi nansowanie 
z tytułu zwiększenia części oświatowej sub-
wencji ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2011, 
został zaopiniowany pozytywnie. W związku 
z powyższym Gmina uzyskała dodatkową 
kwotę 50 000,00 zł. Dofi nansowanie umoż-
liwi przeprowadzenie bieżących remontów 
sanitariatów wraz z przystosowaniem ich na 
potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Zada-
nie realizowane będzie w dwóch placówkach 
oświatowych tj. w Zespole Licealno-Gimna-
zjalnym w Długołęce oraz w Szkole Podsta-
wowej w Kiełczowie.

Informujemy również, iż Rada LGD Dobra 
Widawa oceniła złożone przez Gminę wnio-
ski w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie 
Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu „Małe 
projekty”. Decyzja o przyznaniu środków do-
tyczyła wszystkich złożonych przez Gminę 

Długołęka projektów tj.: „Dożynki Gminne 
Długołęka 2011”, „Zagospodarowanie cen-
trum wsi w m. Kiełczów wraz z utworzeniem 
miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji” 
oraz „Remont połączony z modernizacją w m. 
Jaksonowice (budowa kuchni i sanitariatów 
oraz prace towarzyszące)”. Łączna kwota 
przyznanego wsparcia wynosi 57 663,00 zł. W 
najbliższym czasie złożone wnioski zostaną 
poddane ocenie przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego, po pozytywnej 
weryfi kacji nastąpi podpisanie umów o dofi -
nansowanie projektów.

Ponadto, złożony wniosek w ramach pro-
jektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” 
w m. Kiełczów uzyskał dofi nansowanie 
w kwocie 6 000,00 zł. Uzyskana kwota po-
zwoli dofi nansować wynagrodzenie animato-
ra przez okres 6 miesięcy.

W miesiącu czerwcu został również zło-

żony wniosek o dofi nansowanie do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zada-
nie pn. „ Przebudowa oczyszczalni ścieków 
w m. Mirków-etap II”. Wartość dotacji jaką 
Gmina próbuje uzyskać wynosi: 846 000,00 
zł, a wartość niskoprocentowej pożyczki: 
1 692 000,00 zł.

Na przełomie sierpnia i września plano-
wane jest złożenie kolejnych wniosków o 
udzielenia wsparcia fi nansowego na zada-
nie dot. Oczyszczalni i kanalizacji w Boro-
wej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 207-2013 oraz na przyjazd 
delegacji z partnerskich Gmin: Velen, Fossa-
no i Sarny w ramach programu Europa dla 
Obywateli 2007-2013.

Kamila Gąsiorowska
Pełnomocnik ds. pozyskiwania

zewnętrznych środków fi nansowych

Przyznane dotacje dla Gminy Długołęka
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ZAJĘCIA SPORTOWO REKREACYJNE NA 
NOWOOTWARTYCH BOISKACH WIELOFUNKCYJNYCH

Szanowni Państwo miło nam poinformować, iż w miesiącu lipcu zostały podpisa-
ne umowy na przeprowadzanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Długołęka, na nowo otwartych boiskach 
wielofunkcyjnych oraz na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Kiełczo-
wie, w okresie wakacyjnym. Poniżej wykaz osób prowadzących zajęcia i godziny 
do realizacji.

Jednocześnie informujemy, iż harmonogramy prowadzonych zajęć znajdują się 
w miejscach widocznych na boiskach oraz u sołtysów.

Lp. Miejscowość prowadzący ilość godzin 
w miesiącu

1. Mirków Przemysław Okarma 20 (60 min.)
2. Długołęka Wojciech Witkowski 48 (60 min)
3. Proszowice Paulina Przydział 24 (45 min.)
4. Siedlec Agnieszka Billewicz 30 (60 min)
5. Raków Paweł Kijakowski 24 (45 min)
6. Kiełczów (Moje Boisko Orlik 2012) Michał Mróz 120 (60 min.)
7 Śliwice Łukasz Bób 24 (45 min.)

Elżbieta Chodakowska
Wydział Spraw Obywatelskich

Do konkursu na stanowisko Dyrek-
tora Publicznego Gimnazjum w Boro-
wej zgłosił się jeden kandydat – Pan 
Dariusz Gadowicz. Komisja konkur-
sowa jednogłośnie zaakceptowała 
kandydata na stanowisko Dyrektora 
w Publicznym Gimnazjum w Borowej. 
Pan Dariusz Gadowicz obejmie sta-
nowisko Dyrektora Szkoły z dniem 1 
września 2011 r.

Do konkursu na stanowisko Dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w Dobro-
szowie nie zgłosił się żaden kandydat.

Do konkursu na stanowisko Dyrek-
tora Zespołu Szkół w Łozinie zgłosił 
się jeden kandydat, jednak ze wzglę-
du na braki formalne w dokumentach 
złożonych w ofercie, komisja konkur-
sowa podjęła uchwałę o niedopusz-
czeniu kandydata do postępowania 
konkursowego. Ponowny konkurs na 
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół 
w Łozinie przeprowadzony będzie 30 
sierpnia 2011 r.

Beata Łabaczuk

W dniu 26 lipca 2011 r. odbyły się konkursy 
na dyrektorów gminnych szkół.

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW


