Załącznik nr 4
do uchwały nr XX/198/92
Rady Miejskiej w Zielonej Górze
z dnia 20 marca 1992 r.

Z A Ł O Ż E N I A
POLITYK I SP OŁECZN O-G OSP ODA R CZEJ MIASTA
NA R OK 1992

Errata do założeń
polityki społeczno-gospodarczej miasta
na 1992 rok.
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str.4

- w 2 wierszu od góry kwotę 59,5 mld zł zmienia się
na kwotę 61,5 mld zł,
- w 9 wierszu od góry kwotę 12,7 mld zł zmienia się
na kwotę 12,6 mld zł,
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tabela nr 1

w lp.12 - w wierszu 3(zadanie) skreśla się
wpisując w to miejsce ul. Jodłową,

w lp.15
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tabela nr 3

4/

tabela nr 4

w lp.4

ul.

Chłodną

- w wierszu 2 (osiedle) skreśla się ul. Kraszewskiego
wpisując w to miejsce ul. Chmielną
-

zmienia się jednostkę min zł na mld zł w lp. nr 1 w
wierszu 4 (możliwości finansowe) kwotę 20.0
zmienia się kwotę 22.0. W pozycji ogółem kwotę
59,5 zmienia się na 61.3

-

w wierszu 3 (nakłady finansowe) kwotę 4.400,0
zmienia się na kwotę 4340,0.

- w podsumowaniu (razem) kwotę 12.679,0 zmienia
się na kwotę 12.619.0
5/

tabela nr 6

- w poz. I (remonty ulic) kwotę 2366,0 zmienia się na
kwotę 2426.0
- w wierszu 1 (Lp) dopisuje się 14,
- w
wierszu
2
Horsztyńskiego,

(lokalizacja)

ul.

Lechitów,

- w wierszu 3 (nakłady finansowe) kwotę 60,0.

Stosownie do postanowień ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie
terytorialnym oraz uchwały nr XVII/184/91 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z
21.X.1991 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i
szczegółowości materiałów informacyjnych, Zarząd Miejski w Zielonej Górze
przedkłada część informacyjną określającą założenia polityki społecznogospodarczej miasta na 1992 rok.
Przeprowadzona inwentaryzacja, określiła szczegółowo stan mienia komunalnego
obejmującego między innymi:
-

51 km sieci wodociągowych magistralnych

-

167,3 km sieci wodociągowych rozdzielczych

-

93,9 km kanalizacji ogólnospławnej

-

39,3 km kanalizacji sanitarnej

-

18,5 ha parków

-

13,0 ha zieleńców

-

716,0 ha lasów komunalnych

-

26,0 ha cmentarzy

-

289,0 ha terenów budowlanych

-

218,0 ha terenów rolnych

-

111,6 km dróg lokalnych o powierzchni 625,7 tys. m 2

Konstruując tegoroczny budżet, kierowano się zasadą przeznaczania dochodów z
podatków i opłat oraz dochodów administracyjnych na bieżące utrzymanie miasta,
tak w zakresie remontów urządzeń komunalnych, jak i wydatków bieżących,
oświaty i wychowania, kultury i sztuki, kultury fizycznej, opieki społecznej, ochrony
zdrowia, natomiast dochodów z mienia komunalnego - na rozwój miasta, a więc na
inwestycje.
Główne kierunki rozwoju miasta zostały określone w planie ogólnym
zagospodarowania przestrzennego Zielonej Góry oraz w planach szczegółowych
poszczególnych obszarów miasta.
W zależności od zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych,
sukcesywnie uaktualniane będą istniejące plany przestrzennego zagospodarowania
terenów
oraz
opracowane
nowe
szczegółowe
plany
przestrzennego
zagospodarowania poszczególnych rejonów miasta, dostosowane do występujących
potrzeb społecznych.
W 1992 roku podjęte zostaną prace związane z oceną aktualizacji miejscowych
planów szczegółowych: Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej oraz osiedla
Jędrzychów I (ul. Winna: usługi, rzemiosło).
Zakończona zostanie ocena aktualizacji planu szczegółowego osiedla Chynów.
Przystąpi
się do opracowania planów szczegółowych
przestrzennego następujących obszarów miasta :

zagospodarowania

-

PKP - ul. Bema, ul. Sulechowska, ul. Urszuli, MOSiR, ul. Dolina,

-

dzielnicy składowo-przemysłowej.

Rozpoczęte zostaną prace dokumentacyjne związane z opracowaniem koncepcji
urbanistyczno-architektonicznych następujących terenów:
-

PKP-PKS

-

al. Niepodległości (szpital)

-

ul. Ceglana - Palmiarnia

Z innych prac dokumentacyjnych zakłada się opracowanie:
-

studium uciepłownienia miasta łącznie z częścią ekonomiczną,

-

ekspertyzy wód podziemnych w rejonie Starówki.

Są to zadania najpilniejsze do zrealizowania w planowaniu przestrzennym.
W zakresie infrastruktury technicznej, podobnie jak w roku poprzednim, potrzeby
są dużo większe od możliwości finansowych budżetu. Na uzbrojenie terenów pod
budownictwo jednorodzinne przeznaczono w budżecie 15,1 mld zł. Do realizacji
przyjęto więc zadania najpilniejsze, uwzględniając osiedla już zamieszkałe, nie
posiadające pełnego wyposażenia technicznego. Rok 1992 będzie następnym
okresem porządkowania zaległości.
Szczegółowy wykaz przyjętych do realizacji w 1992 roku zadań rzeczowych w
zakresie uzbrajania terenów, budownictwa jednorodzinnego przedstawiono w tabeli
nr 1.
Na realizację uzbrajania terenów pod budownictwo wielorodzinne przeznaczono
kwotę 5,5 mld zł, która umożliwi wykonanie zakresu rzeczowego wyszczególnionego
w tabeli nr 2.
Popierane będą wszelkie inicjatywy mieszkańców w zakresie uzbrajania terenów,
gdzie koszty pokrywane będą przez ludność w wysokości minimum 30 h wartości
podejmowanego zadania. Ma pomoc w realizacji czynów społecznych przewidziano
w budżecie kwotę w wysokości 1,0 mld zł. Wybór zadań nastąpi w oparciu o wnioski
zainteresowanych współinwestorów.
W związku z utrzymującą się trudną sytuacją w budownictwie mieszkaniowym,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, szczególnie rodzin najuboższych, za priorytetów, uznano
realizację budownictwa komunalnego. W budżecie na 1992 rok na ten cel
przewidziana środki w wysokości 5,0 mld zł.
Ponieważ jest to kwota niewielka, poszukiwać się będzie najtańszej formy realizacji
tego typu budowy. W chwili konstruowania założeń na 1992 rok trudno jest
dokładnie sprecyzować jaką formę przybierze realizacja mieszkań komunalnych, czy
będą to mieszkania budowane na bazie rozpoczętych już przez innych inwestorów
budów, a nie kończonych z braku finansów (hotel piel ęgniarek przy al. Wojska
Polskiego), czy też rozpoczęcie budowy od podstaw.
Prowadzone są badania i analizy, które określą, co będzie bardziej opłacalne i
przynoszące szybkie efekty. W 1992 roku głównym źródłem zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych będą mieszkania z odzysku z tzw. "ruchu ludności". Trudno
przewidzieć, ile ich będzie. Nadal prowadzona będzie także polityka
zagospodarowywania pustostanów i adaptacji na mieszkania lokali użytkowych.
Można liczyć w sumie na ok. 150 mieszkań. Tymczasem na mieszkania oczekuje ok.
500 rodzin zakwalifikowanych już do przydziału przez Społeczną Komisję
Mieszkaniową w latach ubiegłych.
W ramach inwestycji miejskich kontynuowane będą zadania związane z ochroną
środowiska i poprawą zaopatrzenia miasta w wodę. Do najważniejszych z nich
należą:
-

budowa, na terenie wysypiska śmieci w Raculi, Kompostowni Odpadów
Komunalnych,

-

budowa oczyszczalni ścieków.

Są to inwestycje realizowane przez specjalistyczne spółki, finansowane z udziałów
zakładów pracy, budżetu miejskiego i częściowo z kredytów Narodowego Funduszu
Ochrony środowiska.

Z inwestycji związanych z poprawą zaopatrzenia miasta w wodę przewiduje się
realizację budowy:
-

magistrali wodociągowej Sadowa-Zawada, która łącznie z istniejącą
magistralą pozwoli na przesłanie 95,0 tys.m3/d wody,

-

zbiorników retencyjnych 2 x 5000 m przy przepompowni Sulechowska,
umożliwiających właściwą współpracę pompowni z magistralami.

W celu poprawy jakości wody zakłada się zamontowanie mikrosit na ujęciu wody w
Zawadzie. Rozwiązanie to zmniejszy, o 60-80%, ilość dopływających do stacji
uzdatniania wody związków organicznych, które w głównej mierze decydują o
walorach smakowych i zapachowych wody oraz ilość reagentów zużywanych w
procesie uzdatniania.
Łącznie na zadania inwestycyjne przeznaczono w budżecie kwotę w wysokości 59,5
mld zł, co stanowi blisko 30 % ogólnych dochodów budżetu. Zestawienie przyjętych
do realizacji w 1992 roku inwestycji komunalnych przedstawiono w tabeli nr 3.
Znacznych nakładów wymaga cała sfera bieżącego utrzymania urządzeń
komunalnych. Podobnie, jak w innych dziedzinach gospodarki miejskiej, tak i w tym
przypadku występuje niedobór środków finansowych w stosunku do potrzeb. Na
realizację najpilniejszych zadań, przewidziano w budżecie kwotę 12,7 mld zł.
Szczegółowy podział środków na realizację bieżącego utrzymania urządzeń
komunalnych przedstawiono w tabeli nr 4.
Ograniczenia finansowe w stosunku do potrzeb wystąpią w remontach urządzeń
komunalnych. Może to spowodować ograniczenie zakresu rzeczowego tych
remontów. Podobnie i w tym przypadku poszukiwać się będzie rozwiązań i
dodatkowych środków, aby zminimalizować występujące niedobory finansowe.
Szczegółowy wykaz remontów urządzeń komunalnych i remontów ulic
przedstawiono w tabelach nr 5 i nr 6.
Na dofinansowanie gospodarki mieszkaniowej przewidziano w budżecie dotację w
wysokości 20,0 mld zł. W ramach posiadanych środków kontynuowane r będą
remonty budynków przy ul. Drzewnej 2, 4, 6 i 8, ul. Sobieskiego 16, 18-20 i ul.
Jedności 71. Kontynuowane będą również prace związane z uciepłownieniem osiedla
Wazów.
Z remontów bieżących realizowane będą przede wszystkim naprawy dachów,
wymiany instalacji wewnętrznych, ocieplanie ścian i odnawianie elewacji.
Kierunki podejmowanych działań w komunikacji miejskiej zmierzać będą do
dostosowania jej do potrzeb gospodarki rynkowej, a przede wszystkim do potrzeb
społeczeństwa żyjącego w nowych warunkach ekonomicznych. W miarę
posiadanych możliwości technicznych i finansowych, na bieżąco rozwiązywane będą
występujące problemy. Dla usprawnienia obsługi pasażerów zakłada się w 1992
roku uruchomienie dodatkowych linii autobusowych:
-

nr 19 - obejmującą obsługę komunikacyjną mieszkańców Chynowa i
osiedla przy Trasie Północnej,

-

nr 18 - sezonową, kursującą od czerwca do końca sierpnia na trasie
Dworzec PKP - Zalew,

-

nr 15 - sezonową, kursującą w wolne soboty, niedziele i święta od kwietnia
do końca września na trasie Dworzec PKP-Jędrzychów.

Od stycznia br. uruchomiona zostanie służba nadzoru ruchu, której zadaniem
będzie sprawowanie nadzoru nad realizacją rozkładów jazdy, wyglądem autobusów
liniowych oraz przestrzeganiem przepisów przez kierowców obsługujących linie
komunikacyjne. Wpłynie to niewątpliwie na usprawnienie komunikacji oraz poprawę
regularności kursowania autobusów.

Nadal dużym zainteresowaniem cieszy się działalność gospodarcza, szczególnie w
sektorze handlowo-usługowym. W 1992 roku przewiduje się wpisanie do ewidencji
3500 nowych podmiotów gospodarczych. W I półroczu br. na osiedlu Pomorskim
powstanie nowy plac targowy o powierzchni 2.400 m2. Będzie to całoroczne
targowisko o zabudowie modułowej, zadaszonej typu „paryskiego” z doprowadzoną
instalacją elektryczną, cieplną i sanitariatami. Wykonawcą targowiska będzie Biuro
Handlowe "N0JX" z Wrocławia, które wygrało przetarg ofert. Obiekty, które
powstaną na targowisku po upływie 5 letniego okresu dzierżawy przejdą
nieodpłatnie na własność miasta.
W oświacie i wychowaniu w ramach zadań własnych prowadzony będzie nadzór i
kierowanie działalnością placówek przedszkolnych (w tym tzw. „zerówek” w
szkołach podstawowych), szkoły ekologicznej na osiedlu Przyjaźni oraz żłobków. W
roku szkolnym 1992/93 przedszkola dysponować będą 3666 miejscami, co pozwoli
na pełne zaspokojenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego. Od stycznia
1992 roku do obowiązków samorządu przejdzie prowadzenie 29 oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych dla 700 dzieci. Na ten cel przewidziano w
budżecie kwotę 1,0 mld zł, która teoretycznie powinna być zrefundowana z budżetu
państwa.
Nie zakłada się większych zmian w działalności żłobków miejskich. Funkcjonujące 4
placówki wraz z przejętym od Zakładów Przemysłu Wełnianego „Polska Wełna”
żłobkiem zakładowym, dysponujące 380 miejscami w pełni zaspokoją potrzeby w
sprawowaniu tego typu opieki.
Powołany w kwietniu 1991 roku Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci
Niepełnosprawnych, dysponować będzie 60 miejscami dla 4 grup dzieci
niepełnosprawnych, tj. grupy: żłobkowej, przedszkolnej, szkoły życia i z głębokim
upośledzeniem umysłowym.
Jako jeden z dwóch funkcjonujących w Polsce, ośrodek prowadzi kompleksową
działalność rehabilitacyjną, medyczną i pedagogiczną. Zakłada się również
rozszerzenie działalności pedagogicznej ośrodka o poradnię dla rodziców dzieci
niepełnosprawnych oraz pełniejsze zdiagnozowanie potrzeb rodzin dzieci
niepełnosprawnych, zarówno uczęszczających do ośrodka, jak i tych nie objętych
dotychczas specjalistyczną opieką medyczną, rehabilitacyjną i pedagogiczną.
W szkolnictwie podstawowym, w ramach zadań własnych, prowadzony będzie
nadzór i kierowanie działalnością Szkoły Ekologicznej nr 22 na 900 miejsc na
osiedlu Przyjaźni. Po oddaniu do użytku nowego budynku przeznaczonego dla
nauczania początkowego, poprawiły się znacznie warunki kształcenia i wychowania
uczniów tej szkoły.
W roku szkolnym 1991/92 dokonano pierwszego naboru młodzieży do liceum o
profilu ekologicznym. W przyszłym roku szkolnym przyjęta zostanie kolejna grupa
uczniów do I klasy Liceum Ekologicznego. Zachowana zostanie ciągłość kształcenia
dzieci i młodzieży w tak ważnej w dzisiejszym okresie dziedzinie.
Z przedsięwzięć inwestycyjnych w oświacie, zakończona zostanie budowa
przedszkola 4-oddziałowego na 120 miejsc na osiedlu Jędrzychów oraz
kontynuowana budowa małej sali gimnastycznej przy Szkole Ekologicznej nr 22 na
osiedlu Przyjaźni.
Na powyższe zadania przewidziano w budżecie środki finansowe w wysokości 3,0
mld złotych.

Do najważniejszych zadań w sferze kultury i sztuki należeć będzie:
-

przejęcie finansowania filii bibliotecznych WiMBP, funkcjonujących w
mieście,

-

wspieranie
finansowe
istniejących
w
Zielonej
Górze
instytucji
artystycznych i placówek kultury, grup twórczych i zespołów
artystycznych, ochrona i udzielanie pomocy organizacyjno-finansowej
uznanym w kraju i za granicą zespołom artystycznym skupiającym
uzdolnioną artystycznie młodzież,

-

realizacja działań promocyjnych, związanych
współpracy i wymiany kulturalnej z zagranicą,

-

dotowanie prestiżowych dla miasta imprez i przedsięwzięć kulturalnych.

głównie

z

podjęciem

Na powyższe działania zakłada się wydatkować z budżetu kwotę w wysokości około
3,0 mld zł. Z zadań remontowych kontynuowana będzie rozbudowa Społecznego
Ogniska Artystycznego, na zakończenie, którego niezbędne są środki w wysokości
1,5 mld zł, przy możliwych do zapewnienia - 0,5 mld zł.
Szczupłość środków finansowych nie pozwala na większe inwestowanie w rozwój
kultury fizycznej. Mimo, że w budżecie na 1992 rok przeznaczono o ponad 2,5 mld
zł więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym, jest to jednak kwota niewystarczająca w
pełni na zaspokojenie istniejących w tej dziedzinie potrzeb. Wzorem lat ubiegłych
kontynuowane będą działania zmierzające do upowszechniania sportu i rekreacji w
środowiskach dzieci i młodzieży szkolnej, w zakładach pracy i osiedlach
mieszkaniowych w oparciu o miejskie i osiedlowe obiekty i urządzenia.
Z zadań inwestycyjnych realizowany będzie remont kąpieliska na Ochli, na który
przeznaczy się w 1992 roku środki w wysokości 800 min zł. Przewiduje się przejęcie
finansowania jedynego w mieście basenu krytego przy ulicy Wyspiańskiego, co
pociągnie za sobą koszty w wysokości ok. 700 min zł. W budżecie uwzględniono
również dotacje dla klubów sportowych szkolących młodzież oraz osiągających
liczące się wyniki w sporcie wyczynowym.
Biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację materialną mieszkańców miasta,
koniecznym staje się dalsze zwiększenie pomocy społecznej dla osób i rodzin
najbiedniejszych.
Podobnie, jak w roku ubiegłym, część usług socjalnych realizowana będzie jako
zadania zlecone, w ramach których wypłacane będą zasiłki:
-

stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub
inwalidztwa, nie posiadających własnych źródeł dochodu,

-

okresowe dla osób znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej.

Świadczona będzie również pomoc finansowa między innymi na :
-

usamodzielnienie gospodarcze inwalidów i bezrobotnych,

-

dopłaty do czynszu, energii elektrycznej i opału,

-

dopłaty do leków.

Zakłada się, że z powyższych form pomocy skorzysta około 3 tys. rodzin. Zadania
własne, finansowane z budżetu miejskiego, obejmować będą m.in.:
-

wypłaty zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych
osób i rodzin znajdujących się w natrudniejszej sytuacji materialnej,

-

pokrycie wydatków na świadczenia lecznicze,

-

pomoc rzeczową w formie usług (m.in.usługi pralnicze, zakup opału z
dowozem, finansowanie obiadów dla dzieci w szkołach),

-

dopłaty do usług opiekuńczych dla osób samotnych,

-

usługi pogrzebowe dla osób samotnych.

Szacuje się, że z powyższych form pomocy skorzysta około 3,2 tys. rodzin.
W budżecie przewidziano również środki w wysokości 46,3 min zł na
dofinansowanie kosztów utrzymania Domu Dziennego Pobytu oraz Noclegowni, a
także czynszu za sklep charytatywny i Klub "Seniora" Polskiego Związku Emerytów i
Rencistów. Przewiduje się także partycypację finansową miasta w organizacji Domu
Matki i Dziecka przy ul. Powstańców Warszawy.
W założeniach przedstawiono najistotniejsze cele i kierunki rozwoju miasta oraz
zadania odzwierciedlające najpilniejsze potrzeby jego mieszkańców. Większość z
przedłożonych przedsięwzięć wynika z kontynuacji i porządkowania zaległych,
jeszcze z lat poprzednich, spraw. Istniejące realia gospodarcze, a szczególnie brak
pełnego pokrycia finansowego niemal na wszystkie sfery gospodarki miejskiej,
wymuszać będzie racjonalizację działań i wybór takich zadań, które przyniosą
najszybsze i konkretne efekty rzeczowe i finansowe.
Podobnie, jak w roku ubiegłym poszukiwać się będzie dodatkowych źródeł
finansowych zasilających budżet, aby zrealizować przyjęty zakres prac, a nawet go
rozszerzyć, zaspokajając w większym stopniu potrzeby mieszkańców Zielonej Góry.

Tabela nr 1
WYKAZ ZADAŃ RZECZOWYCH
w zakresie uzbrojenia terenów budownictwa jednorodzinnego i inwestycji na drogach lokalnych miejskich przyjętych do realizacji w 1992 r.
w mln zł
Lp.

OSIEDLE

Zadanie

Zakres rzeczowy

Nakłady finansowe

1

2

3

4

5

140 mb

65,0

1

Jędrzychów I

1. Sieć wodociągowa w ul. Krzywej

Stara zabudowa

2. Sieć wodociągowa w ul. Wierzbowej

150 m

70,0

3. Sieć wodociągowa w ul. Kiełpińskiej
4. Sieć wodociągowa w ul. Kasztanowej

400 m
140 m

180,0
65,0

2 drogi m2 7144

1500,0

2000 m

325,0

2

Jędrzychów III

1. Drogi i chodniki osiedlowe (długość 4300 mb)

3

Oś. Słowackiego

1. Oświetlenie (Krzemieniecka, Wodna,
Horsztynskiego, Lechitów, Grunwaldzka, Filona)

4.4 Oś. Szwajcarska
4.2
4.3
4.4
4.5

1500 mb

285,0

jezdnie 2400 m2
chodniki 900 m2

940,0

1500 mb
900 mb

300,0
140,0

5. Piaskownik - odprowadzenie wód opadowych

40 mb

300,0

6. Kanalizacja deszczowa

65 mb

100,0

drogi m2 5200

2030,0

chodniki m2 2800

110,0

mb 1600

260,0

2

2100,0

2. ul. Dolina Zielona budowa drogi
3. Linia N.N. w ul. Dolina Zielona
4. Oświetlenie ul. Dolina Zielona

4.6

5.

1. Linia N.N. oś. Szwajcarska

Oś. Wyczółkowskiego

5.1

1. Budowa dróg i chodników osiedlowych 1600 mb

5.2
2. Oświetlenie ulic osiedlowych wewn. (sięgaczy)
6

oś. Raculka

1. Budowa dróg i chodników osiedlowych 2400 mb
-

płyty ażurowe

drogi m 10100
2

chodniki m 3600

280,0

1
7

2
oś. Malczewskiego

3
1. Drogi i chodniki osiedlowe 380 mb
2. Oświetlenie ulic

8

9

ul. Leśna

ul. Dunikowskiego

1. Budowa drogi 180 mb

5
2

jezdnie m 1350

530,0

chodniki m2 180

15,0

mb 600

100,0

2

jezdnie m 900

350,0

2. Linia N.N.

mb 550

100,0

3. Oświetlenie ulicy

mb 200

30,0

jezdnie 2800 m2

590,0

chodniki 1000 m2

80,0

600 mb

100,0

1. Droga dojazdowa od ul. Bułgarskiej do Osiedla
Zespołu Szkół Elektr. 580 mb
2. Oświetlenie
3. Linia n.n.

10

4

230 mb

oś. Braniborskie

1. Ulice i chodniki osiedlowe 1200 mb

jezdnie 900 m

(ulice: Siemiradzkiego, Piękna,
Tkacka, Gliniańki)

2. Linia N.N.

1800 mb

3. Linia oświetleniowa

1200 mb

45,0
2

350,0
200,0
2

11

oś. M.C.Skłodowskiej

1. Drogi osiedlowe-przykrycie nawierzchni
betonowej masą bitumiczną

12

oś. Chynów

1. Wodociąg w ul. Chłodnej

150 m

69,0

2. Oświetlenie ulic: Jastrzębiej, Drzymały,

700 m

110,0

1300 m

260,0

3. Modernizacja linii niskiego napięcia i oświetlenie
w ul. Łężyckiej, Chłodnej

jezdnie 1400 m

600,0

275,0

13

ul. Batorego (od Trasy Północnej Oświetlenie ulicy
do granic miasta)

1000 m

165,0

14

ul. Ceglana, Kingi, Nad Łąkami

Oświetlenie ulic

1000 m

165,0

15

ul. Kraszewskiego

Oświetlenie

400 m

65,0

16

Parking przy ul. Lisowskiego

Oświetlenie

150 m2

40,0

17

ul. Krakusa

Kanalizacja sanitarna

600 mb

700,0

1

2

3

4

5
2

18

oś. Miła - Gajowa

Drogi osiedlowe, które nie można było realizować w
1991 r. z powodu innych robót

1200 m

19

ul. Chopina

Budowa parkingu na 50 samochodów od strony baru
„Familijnego”

500 m2

130,0

20

ul. Kąpielowa

Oświetlenie od budynku nr 3 do cmentarza

5 latarni

50,0

21

ul. Błotna

wodociąg

300 mb

130,0

22

ul. Strumykowa

Droga

750 mm

154,0

23

ul. Zawiszy Czarnego

Oświetlenie

1000 mb

260,0

Ogółem

240,0

15.063,0

WYKAZ ZADAŃ
Tabela nr 2
w zakresie uzbrojenia terenów budownictwa wielorodzinnego
w mln zł
LP.

Osiedle

Zadanie

Zakres rzeczowy

Nakłady finansowe

1

2

3

4

5

1

Śląskie

1. Sieć cieplna z rur preizolowanych
2. Budowa drogi

2xø200 395
2xø15O 167
2xø 65

21

1400 m2 + 800 m2 chodnika
2

Wyszyńskiego (budynek nr 22)

1. Sieć wodociągowa
2. Kanalizacja ogólnospławna
3. Kanał co

3

Sulechowska II (budynek nr 9)

1. Sieć wodociągowa

1900

400

65 mb
323 mb

22

14 mb

290
28

45 mb

18

108 mb
56 mb

129
55

4. Kanał co

53 mb

130

5. Drogi

930 m

235

2. Kanalizacja deszczowa
3. Kanalizacja sanitarna

6. Oświetlenie

23

4

Zacisze IV zadanie

100

5

ul. Chmielna

2.170

OGÓŁEM

5.500

Tabela nr 3
WYKAZ INWESTYCJI KOMUNALNYCH
przewidzianych do realizacji w 1992 r.
w mln zł
Lp.

Wykaz zadań

Potrzeby
finansowe

Możliwości

1

2

3

4

1

Kompostownia Odpadów Komunalnych w Raculi

30,0

20,0

2

Centralna Oczyszczania Ścieków

21,0

10,0

3

Spółka Przemysłowa - udział UM

0,5

finansowe

Magistrala wodociągowa Sadowa-Zawada
4

Zbiorniki 2 x 5000 m ul. Sulechowska

1,4

1,4

Mikrosita - montaż w WPW w Zawadzie
5

Uzbrojenie terenów pod budownictwo
jednorodzinne

24,8

15,1

6

Uzbrojenie terenów pod budownictwo
wielorodzinne

10,0

5,5

7

Dotacje do czynów społecznych

1,0

1,0

8

Gazociąg Otyń - Zielona Góra

4,0

9

Dokumentacja

2,5

1,5

10,0

5,0

105,2

59,5

10

Budownictwo komunalne
OGÓŁEM

1

2

3

4

a/ budowa i remont zadaszeń
przeciwdeszczowych 5 szt

50,0

50,0

b/ ogrodzenie Bazy Lasów Komunalnych

30,0

30,0

60,0

60,0

1.290,0

940,0

600,0

600,0

b/ remont ogrodzenia od strony pn 70mb

30,0

30,0

c/ wykonanie przedłużenia istniejącego
wodociągu w starej części ok. 100 mb

10,0

10,0

d/ remont alejek i schodów w starej części

20,0

20,0

150,0

-

30,0

30,0

80,0

80,0

10,0

10,0

60

10,0

5. Wymiana hydrantów p.poż.na nowe ø 110 36 szt

300,0

150,0

IV. Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej i
komunalnej

100,0

50,0

100,0

50,0

Izba Wytrzeźwień

20,0

-

1. Adaptacja pomieszczeń

20,0

-

3.100,0

2.390,0

2. Lasy komunalne

przy ul. Botanicznej
c/ naprawa dróg p.poż. na terenie lasów
komunalnych
III

Różna działalność
1. Cmentarz Komunalny Nr 1 ul. Wrocławska
a/ rozbudowa- kontynuacja

e/ budowa ściany na urny z prochami po
kremacji
f/ wykonanie witraży w domu przedpogrzebowym
2. Cmentarz Komunalny Nr 2 Jędrzychów
a/ wymiana ogrodzenia
3. Cmentarz Komunalny Nr 3 Chynów
a/ remont budynku gospodarczego
4. Cmentarz Żydowski ul. Chmielna
a/ uporządkowanie (proj. techn.)

1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
a/ antykorozyjne zabezpieczenie wiat i
malowanie ogrodzenia
V.

OGÓŁEM

Tabela nr 4
Bieżące utrzymanie urządzeń komunalnych.
mln zł
Lp.

Zadanie

Nakłady finansowe

1

2

3

1

Oczyszczanie miasta
w tym "akcja zimowa"

2.365,0
400,0

2

Zieleń, lasy

1.500,0

3

Ulice, place, kanalizacja

3.054,0

w tym: kanalizacja
4

Oświetlenie ulic

5

Różna działalność

370,0
4400,0
415,0

z tego:

6

-

cmentarze

150,0

-

kary za odprowadzanie ścieków

265,0

Jednostki obsługi gk. i mieszkaniowej

945,0

z tego:
-

schronisko dla zwierząt

-

usługi weterynaryjne

-

izba wytrzeźwień

Razem

170,0
10,0
500,0
12.679,0

Tabela nr 5
REMONTY URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH
w mln zł
Lp.

Wyszczególnienie

Potrzeby
finansowe w
mln zł

Środki finansowe
zabezp. w budż.

1

2

3

4

415,0

400,0

a/ remont szaletów w Ratuszu

100,0

100,0

b/ zakup koszy na śmieci

100,0

85,0

c/ zakup i montaż wiat przystankowych
(dla MZK)
d/ uzupełnienie tablic z nazwami ulic

200,0

200,0

15,0

15,0

1.275,0

1.000,0

a/ Park Tysiąclecia asfaltowanie alejek

100,0

75,0

b/ Park Tysiąclecia naprawa i
zabezpieczenie skarpy

150,0

150,0

c/ ul. Wrocławska (przy Hali Ludowej)
naprawa murku oporowego

80,0

80,0

d/ Park Winny - remont alejek

30,0

30,0

e/ Park Winny - wymiana odrutowania

55,0

55,0

f/ Park Sowińskiego - rozbiórka muru
oporowego i plantowanie skarpy

30,0

30,0

g/ Park Piastowski - remont schodów

25,0

25,0

h/ Park Piastowski - zabezpieczenia i
naprawa skarp

45,0

45,0

i/ Zakup koszy betonowych na śmieci 100
szt (na zieleńce i parki)

20,0

20,0

j/ renowacja terenów zielonych w całym
mieście

500,0

250,0

k/ nasadzenie drzew i krzewów w całym
mieście

50,0

50,0

l/ naprawa i malowanie ławek
(uzupełnienia) w parkach

50,0

50,0

I.

II.

III.

Oczyszczanie miasta, sprawy porządkowe

Zieleń w miastach
1.Parki i zieleńce

Tabela nr 6
WYKAZ REMONTÓW ULIC PRZEWIDZIANYCH
DO REALIZACJI W 1992 R.
w mln zł
Lp.

Lokalizacja

Nakłady finansowe

1

2

3

I.

Remonty ulic

2.366,0

1

Sowińskiego

330,0

2

Drzewna

231,0

3

Kopernika

140,0

4

Ciesielska

84,0

5

Zamenhofa

301,0

6

Dzika

120,0

7

Bema

163,0

8

Kazimierza Wielkiego

168,0

9

Bukowa

98,0

10

Dębowa

140,0

11

Morelowa

150,0

12

Wazów

286,0

13

pl. Matejki

155,0

