GM I N A

Potok Górny

PODSUMOWANIE
INWESTYCYJNE

W ROKU 2020 ZREALIZOWANO
NASTĘPUJĄCE INWESTYCJE:

DRODZY MIESZKAŃCY

GMINY POTOK GÓRNY
Kończy się powoli 2020 rok, który zapisze się jako czas zmagania się
ludzi z pandemią Covid-19. Zwiększone wydatki budżetowe państwa na
walkę z pandemią jak i z jej skutkami gospodarczymi rzutowały na to,

Przebudowa drogi gminnej Nr 109368L
w miejscowości Lipiny Dolne
Zakres obejmował remont (modernizacja) gruntowej drogi gminnej
Nr 109368L Lipiny Dolne- Kolonia Malennik, na odcinku o długości 0,99 km.
Termin realizacji umowy:

że samorządy terytorialne miały utrudniony dostęp do funduszy na

od 7 lipca do 15 października 2020 roku.

realizację projektów przyczyniających się do rozwoju gmin i

Wartość umowy:

podnoszenia komfortu życia ich mieszkańców.
Pomimo tego trzeba przyznać, że wykorzystaliśmy wszystkie możliwości
jakie pojawiały się w ciągu 2020 roku dla pozyskania jak największych

390 890, 93 zł bru�o.
Wysokość dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych
200 000, 00 zł oraz wkład własny gminy 190 890, 93 zł.

funduszy zewnętrznych na zadania inwestycyjne w naszej gminie.
Efektem tego było pozyskanie znacznych środków zewnętrzynych
w kwocie 1 883 634, 57 zł.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w lekturze tej broszury.
Wójt Gminy Potok Górny
Stanisław Dyjak

-2-

-3-

Przebudowa drogi powiatowej nr 2961L Krzeszów –
Dąbrówka w zakresie wykonania chodnika wraz
z poprawą odwodnienia pasa drogowego (oczyszczenie,
profilowanie rowów) w miejscowości Lipiny Dolne
Zadanie obejmowało budowę chodnika o długości 600 metrów i szerokości
2 metrów wraz z odwodnieniem, wzdłuż drogi powiatowej 2961L Krzeszów Dąbrówka w miejscowości Lipiny Dolne.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Potok Górny
Termin realizacji usługi:
od 08 września 2020 roku do
dnia 31 sierpnia 2021 roku.
Wartość umowy:

388 546, 20 zł bru�o.

Termin realizacji umowy:

od 7 lipca do 30 listopada 2020 roku.
Wartość umowy:

598 043, 72 zł bru�o.
Zadanie realizowane w ramach Pilotażowego Programu Poprawy
Bezpieczeństwa Pieszych Uczestników Ruchu i Rowerzystów przy Drogach
Powiatowych Powiatu Biłgorajskiego.
Wysokość dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Biłgoraju
150 000, 00 zł, wkład własny gminy 448 043, 72 zł.

Przebieg przetargu i podpisanie
nowej umowy wpłynęło znacząco
na obniżenie opłat za odpady
komunalne.
Nowe stawki obowiązują od
1- go października i wynoszą:
• dla gospodarstw 1-osobowych - 14 zł (było 25 zł)
• dla gospodarstw 2-osobowych - 28 zł (było 41 zł)
• dla gospodarstw 3-osobowych i więcej - 44 zł (było 61 zł)

Położenie nowej nawierzchni na drodze wojewódzkiej
Nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów w m.
Naklik o długości 0,8 km.
Inwestycja została w całości
zrealizowana przez Urząd
Marszałkowski w Lublinie.
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Remont placu przy Ośrodku Zdrowia
w Lipinach Górnych - Lewkach
W ramach zadania położono nową nawierzchnię na drodze i parkingu
przy Ośrodku Zdrowia.

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o
długości 0,225 km w miejscowości Jasiennik Stary
(połączenie Jasiennika Starego z Nową Wsią)
Inwestycja obejmowała:

Wartość zadania:

1. roboty przygotowawcze,

21 000, 00 zł bru�o

2. roboty ziemne,
3. roboty nawierzchniowe,
4. pobocza,
5. roboty wykończeniowe.
Termin wykonania zamówienia:

od podpisania umowy
do dnia 18 grudnia 2020 r.

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jasienniku Starym

Wartość zadania:

103 899, 81 zł bru�o.

Termin realizacji umowy:

od 27 października do dnia 23 listopada 2020 roku.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Jasiennik
Stary „Budy” - opracowanie dokumentacji
projektowej

Wartość umowy:

208 900, 00 zł bru�o
Zadanie realizowane w ramach
projektu
pn.
„Doposażenie
jednostki
Ochotniczej
Straży
Pożarnej w Jasienniku Starym”
współfinansowanego ze środków
Funduszu
Sprawiedliwości,
którego
dysponentem
jest
Minister Sprawiedliwości.

Zadanie obejmuje opracowanie kompletnego projektu budowlanego łącznie ze
wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi
otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki
budowlanej.
Orientacyjna długość projektowanej drogi - 1 400 metrów.
Termin wykonania zamówienia:

Wysokość dofinansowania z
Ministerstwa Sprawiedliwości
198 000, 00 zł, wkład własny
gminy 10 900, 00 zł.

od podpisania umowy do dnia 30 października 2020 roku.
Wartość umowy:

58 000, 00 zł bru�o.
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„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach:
Kolonia Malennik, Lipiny Dolne, Lipiny Górne-Lewki
- opracowanie dokumentacji projektowej”
Dokumentacja
projektowa obejmuje budowę nowych linii ulicznego
oświetlenia
ledowego w Lipinach Górnych-Lewkach ( dwa odcinki
o długościach 450 m i 150 m ), w Lipinach Dolnych ( odcinek o długości 250
metrów) i w Kolonii Malennik (dwa odcinki o długościach 430 m i 180 metrów).

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy
Potok Górny w zakresie: wymiany zasuw, hydrantów,
urządzeń na przepompowniach i oczyszczalni ścieków”
Zakres opracowań projektowych obejmuje:

Termin wykonania zamówienia:

1. wymianę 84 szt. zasuw na sieci wodociągowej,

od 8 października do dnia 15 grudnia 2020 roku.

2. wymianę 128 szt. hydrantów na sieci wodociągowej,

Wartość umowy:

3. wymianę urządzeń na 10 przepompowniach ścieków,

24 600, 00 zł bru�o.

4. wymianę 172 szt. dyfuzorów do napowietrzania ścieków w komorach
napowietrzania oraz komorze tlenowej stabilizacji osadów na
oczyszczalni ścieków w miejscowości Zagródki,

Położenie nowej nawierzchni na drodze powiatowej
Nr 2961L Krzeszów- Dąbrówka (od Lipin Dolnych
w kierunku Potoka Górnego) o długości 1,49 km

5. dostawę i montaż 1 szt. optycznej sondy tlenowej wraz
z przetwornikiem na oczyszczalni ścieków w miejscowości Zagródki,
6. montaż systemu monitoringu i wizualizacji 10 przepompowni ścieków
i oczyszczalni ścieków w miejscowości Zagródki.

Inwestycja została zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, przy
udziale Gminy Potok Górny.

Termin wykonania zamówienia:

Wartość zadania:

Wartość umowy:

463 487, 91 zł bru�o

od 22-04-2020r. do dnia 11-05-2020 r.
12 300,00 zł bru�o

Udział Starostwa Powiatowego: 256 670, 57 zł
Udział Gminy Potok Górny: 206 817, 34 zł

„Fundusz Inwestycji Samorządowych”
W ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych Gmina Potok Górny
otrzymała w roku 2020 kwotę 964 099, 00 zł z przeznaczeniem
na inwestycje lokalne.

Projekt i druk: bilgoraj.com.pl tel. 790 712 712
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„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Gmina Potok Górny zakupiła 25 laptopów niezbędnych do zdalnego nauczania,
trafią one do najbardziej potrzebujących uczniów z terenu gminy.
Wartość otrzymanego dofinansowania:

59 975, 00 zł.
Jest to sprzęt, który ma ułatwić uczniom naukę na odległość. Wprowadzenie
stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych.
Niestety nie wszyscy posiadają taki sprzęt. Ten projekt pozwoli pomóc
najbardziej potrzebującym uczniom z terenu gminy Potok Górny.

Zakupione laptopy w dniu 15 maja 2020r. zostały przekazane dla każdej ze
szkół z terenu gminy Potok Górny. Sprzęt odebrali, w obecności Wójta Gminy
Potok Górny Stanisława Dyjaka, dyrektorzy szkół tj.:
• Pani Elżbieta Hacia, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Powstania Styczniowego w Potoku Górnym
• Pani Bożena Kozak Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Komisji
Edukacji Narodowej w Szyszkowie
• Pani Lucyna Przytuła Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Lipinach Górnych
• Pan Zenon Zielonka Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św.
Franciszka z Asyżu w Lipinach Dolnych
Dyrektorzy placówek przekażą sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.
W przyszłości laptopy będą przeznaczone do wykorzystania w pracowniach
informatycznych poszczególnych szkół.

Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp
do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach”.
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„Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej”
Gmina Potok Górny zakupiła 22 laptopy niezbędne do zdalnego nauczania,
podobnie jak poprzednio wspomagając realizację tego zadania.
Wartość otrzymanego dofinansowania:

54 890, 00 zł.

Jak widać w trakcie 2020 r. realizowaliśmy różnorodne zadania, tak aby
poprawić standard życia w naszej gminie możliwie dużej grupy mieszkańców.
Tak jak zakładałem podejmując się pracy na stanowisku Wójta Gminy Potok
Górny, zdecydowana większość funduszy została pozyskana z zewnątrz, tak aby
nie zadłużać gminy. Efektem tych działań są liczne zrealizowane inwestycje przy
zerowym poziomie zadłużenia gminy - na chwilę obecną Gmina Potok Górny nie
posiada żadnego zadłużenia.

Darmowe maseczki ochronne dla mieszkańców
Gminy Potok Górny
Wójt Gminy Potok Górny podjął decyzję o zakupie 3 tys. sztuk maseczek dla
mieszkańców. Zostały one dostarczone przez druhów strażaków ze wszystkich
jednostek OSP z terenu Gminy, w liczbie po 2 maseczki na gospodarstwo domowe.
Podjęto także dalsze działania zmierzające, by zapewnić mieszkańcom maseczki.
Polegały one na szyciu maseczek przez Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienniku Starym,
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szyszków, Stowarzyszenie Nasz Potok i Stowarzyszenie
Wspierania Tradycji i Kultury „Przedmieście”. Urząd Gminy w Potoku Górnym zakupił
potrzebne materiały i przekazał przedstawicielom organizacji.

Maseczki uszyte przez stowarzyszenia, zostały dostarczone mieszkańcom przez
druhów z jednostek OSP. Każde gospodarstwo domowe otrzymało po 3 sztuki. Wójt
Stanisław Dyjak, w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy, podziękował i dziękuje raz
jeszcze osobom zaangażowanym w przygotowanie maseczek i ich dystrybucję, tj.:
Kołom Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniom i druhom strażakom ze wszystkich
jednostek OSP z terenu Gminy Potok Górny.

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE
DO REALIZACJI W ROKU 2021
Budowa drogi gminnej Nr 109370L w Potoku
Górnym (po zaakceptowaniu wniosku w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych)
Planowane zadanie będzie polegało na przebudowie i budowie drogi gminnej
nr 109370L o długości 2757 m wraz z budową parkingu przy Urzędzie Gminy
i przebudową parkingu przy Kościele Parafialnym w Potoku Górnym.
Wartość projektu:

6 073 067, 99 zł bru�o
Wnioskowana kwota dofinansowania:

4 858 454, 00 zł
Przewidywany wkład własny gminy:

1 214 613, 99 zł
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Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz
przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na
terenie Gminy Potok Górny
Inwestycja będzie obejmowała rozbudowę sieci wodociągowej (połączenie
wodociągu Lipiny z wodociągiem Potok Górny), modernizację przepompowni
ścieków, wymianę 84 szt. zasuw i 128 szt. hydrantów w Jedlinkach, Potoku
Górnym, Dąbrówce, Zagródkach i Szyszkowie oraz modernizację oczyszczalni
ścieków w Zagródkach.
Koszty inwestycyjne:

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Potok Górny na czele z radnymi

1 951 017, 28 zł bru�o.

z poszczególnych miejscowości, sołtysami, za inicjowanie i wsparcie

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego:

w planowaniu i realizacji inwestycji. Liczę na dalszą współpracę bez podziału

1 009 294, 00 zł.

na „naszych i waszych”. Jesteśmy tu i teraz, czasu nie da się wrócić - można go
dobrze

Wkład własny gminy:

wykorzystać

albo

zmarnować.

Życząc

wszystkim

zdrowia

i jak najszybszego powrotu do normalności po ograniczeniach z tytułu

942 723, 28 zł.

koronawirusa, jednocześnie deklaruję, że nasza gmina wykorzysta wszystkie
możliwości rozwojowe, jakie pojawią się w 2021 roku.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie
Potok Górny”
W ramach powyższego projektu zaplanowana jest wymiana 392 źródeł
oświetlenia ulicznego na nowe energooszczędne oświetlenie ledowe w 12
miejscowościach na terenie Gminy Potok Górny tj. w Dąbrówce, Jedlinkach,
Lipinach Dolnych, Lipinach Dolnych - Kolonii, Lipinach Górnych - Lewkach,
Lipinach Górnych - Borowinie, Nakliku, Potoku Górnym, Jasienniku Starym,
Kolonii Malennik, Szyszkowie i Zagródkach.. Ponadto inwestycja obejmuje
budowę dwóch nowych odcinków ulicznego oświetlenia ledowego (28 szt.
punktów świetlnych), w miejscowościach: Lipiny Dolne - Kolonia oraz Naklik.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Stanisław Dyjak

Wartość projektu:

1 496 529, 73 zł bru�o.
Wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego:

1 033 337, 20 zł.
Wkład własny gminy:

463 192, 53 zł.
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Podnieś rękę, Boże Dziecię,
błogosław Ojczyznę miłą.
W dobrych radach, w dobrym bycie,
wspieraj jej siłę Swą siłą.
Dom nasz i majętność całą
i wszystkie wioski z miastami.
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.
Życzymy, by nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
przyniosły wiarę, radość, spokój i wzajemną życzliwość,
a Nowy 2021 Rok niech upłynie w zdrowiu, szczęściu i zgodzie
oraz będzie czasem wszelkiego dobra
i Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.
Przewodniczący
Rady Gminy

Wójt Gminy

Henryk Kapica

Stanisław Dyjak

