PIESZYCE 2015 - 2016

Pozostałe
Bilans 200 000 zł
1. Opracowanie niezbędnych dokumentów i strategii.
2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Miasta i Gminy.
3. Postawienie ławeczek i koszy na śmieci, dodatkowych lamp ulicznych i luster.
4. Utylizacja azbestu.
5. Zmiana strony internetowej Gminy Pieszyce, rozwój systemu informacji SMS,

27 000 000 złotych
Tyle pieniędzy w latach 2015 - 2016, czyli w ciągu zaledwie połowy kadencji
burmistrza i radnych Rady Miejskiej udało się pozyskać dla Pieszyc.
To wysokość jednego budżetu gminy!

wdrożenie aplikacji mobilnej Gminy Pieszyce.
6. Reorganizacja pracy urzędu.

Minęły dwa lata pracy samorządu siódmej kadencji, które upłynęły pod
hasłem „skuteczności” oraz nadrabiania zaległości sprzed minionych lat.
Robimy rzeczy, które wcześniej wydawały się niemożliwe.
Dorota Konieczna-Enozel, Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce

- W ciągu minionego czasu dzięki pracy
burmistrza i radnych Rady Miejskiej
w Pieszycach udało się pozyskać dla
gminy ponad

27 000 000 złotych.
To wielkość naszego jednorocznego
budżetu!
Oczywiście realizacja wielu zadań
odbędzie się w kolejnych dwóch latach,
ale dziś widoczny jest efekt dwóch lat
pracy samorządu.
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Urząd Miasta i Gminy
ul.Kościuszki 2
58-250 Pieszyce
www.pieszyce.pl
um@pieszyce.pl

Ponad
8 000 000 zł

Ponad
8 000 000 zł

1 600 000 zł

1 000 000 zł

Turystyka
- Mamy nadzieję, że wyciąg będzie gotowy w sezonie 2018/2019.
Choć to inwestycja prywatna, to ma ona dla naszej gminy
strategiczne znaczenie.

Zmiana statusu
Bilans 3 700 000 zł

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej we wsi
Rościszów.
2. Pozyskanie środków z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich:
- remont ulicy Stawowej (w części
1 600 000 zł
wiejskiej) oraz Dorotki (pomiędzy
Piskorzowem a Rościszowem) wraz
z magistralą wodociągową,
- budowa skweru w Kamionkach.
3. Aplikacja w konkursie na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. Uruchomienie programu dofinansowania
budowy studni.
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1. Zwiększenie ruchu turystycznego w Górach Sowich.
2. Współpraca z inwestorem budującym wyciąg
narciarski na Wielką Sowę.
3. Organizacja wydarzeń promujących region:
- Majówka na Wielkiej Sowie,
- Grand Prix Pieszyc – MTB Wielka Sowa,
- XXXVI Bieg Garków,
- Pieszyce UpHill (w przygotowaniu).
4. Inwestycja w rozwój funkcji turystycznej Pałacu
poprzez sprzedaż Podzamcza.
5. Remont małej infrastruktury na Wielkiej Sowie.
6. Wyróżnienie tras MTB, szlaków pieszych i wieży
widokowej na Wielkiej Sowie w kraju.
7. Współpraca w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin
Gór Sowich - promocja Gór Sowich, utrzymywanie
tras do narciarstwa biegowego,
tras rowerowych MTB.
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Park miejski dla
mieszkańców

- Otwartość, transparentność i uczestnictwo mieszkańców
w tworzeniu miasta to jeden z priorytetów moich działań.
Pieszyczanie stają się coraz bardziej aktywni, angażują się w życie
miasta.

1. Rozpoczęcie projektu zagospodarowania
Parku Miejskiego:
- organizacja wydarzeń gminnych,
- renowacja oświetlenia,
- przywrócenie sprawności odwodnienia.

Współpraca
Bilans 9 200 000 zł
1. Współpraca z gminami i Starostwem
Powiatowym w Dzierżoniowie:
- wspólne inwestycje,
- remont drogi Pieszyce – Bielawa,
- remont drogi w Bratoszowie,
- zwiększona szansa na pozyskanie
środków zewnętrznych poprzez wspólne
tworzenie i składanie wniosków,
- projekt budowy chodnika przy drogach
powiatowych w Kamionkach i Piskorzowie.
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2. Spółka Wodociągi i Kanalizacja - budowa kanalizacji
i wodociągów.
3. Euroregion GLACENSIS – środki na działania
realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną Centrum Kultury.
4. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” środki na założenie oraz rozwinięcie działalności
gospodarczej, finansowanie działań organizowanych
przez stowarzyszenia oraz działań inwestycyjnych
i promocyjnych prowadzonych przez gminę.
5. Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich –
rozwój turystyki.
6. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie – poprawa
kwestii miejsc parkingowych.
7. Nadleśnictwo Świdnica – organizacja wydarzeń,
remonty dróg i mostów, przygotowanie remontu
nawierzchni ulicy Bukowej i wokół kościoła
w Kamionkach.
8. Zarząd Melioracji - czyszczenie i zabezpieczenie
Potoku Kłomnica i Potoku Pieszyckiego.
9. Lokalni partnerzy – sołectwa, instytucje, kluby
i stowarzyszenia.
10. Cykl spotkań z przedsiębiorcami pn. „Śniadanie
biznesowe”.
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Kultura i oświata
Bilans 9 200 000 zł

- Pieszyce mogą rozwijać się wykorzystując środki zewnętrzne oraz
potencjał, jaki posiadają, a dzięki współpracy możemy realizować
wiele inwestycji.

1. Budowa nowego żłobka z przedszkolem:
- pozyskanie dodatkowych lokali
komunalnych poprzez odzyskanie
obecnych budynków przedszkola.
1. Budowa Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej
- Centrum Kultury w Rościszowie.
2. Środki na działania w szkołach
i przedszkolach, również tych
niepublicznych.
3. Zagospodarowanie budynku po Szkole
Podstawowej nr 2.

Sport i rekreacja
Bilans 2 000 000 zł

3. Projekt budowy placu zabaw w Rościszowie.
4. Projekt budowy placu zabaw przy ulicy Kościuszki 3.
(wspólnie ze SM w Bielawie).
5. Budowa placu do streetworkout`u.

Drogi i mosty
Bilans 3 500 000 zł
1. Drugi etap modernizacji ulicy Kopernika wraz z ulicą
Dworcową Górną.
2. Remont drogi Pieszyce – Bielawa.
3. Remont ulicy Stawowej.
4. Remont drogi w Bratoszowie.
5. Remont drogi w Kamionkach.
6. Remont mostów w Rościszowie, górnych i dolnych
Pieszycach.
7. Przygotowanie projektów budowy dróg osiedlowych
w mieście.

1. Budowa obiektu szatniowo-socjalnego na
stadionie i basenie.
2. Projekt modernizacji basenu miejskiego.

6

PIESZYCE 2015 - 2016

7

