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1. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA ROK 2018
Wykonane dochody budżetu Miasta Wałbrzycha za 2018 rok to kwota 621 657 017,06 zł.
Zrealizowane przychody to 89 941 247,90 zł.
W roku 2018 Miasto Wałbrzych dokonało spłaty zadłużenia w wysokości 43 648 039,06 zł.
Budżet Gminy Wałbrzych w 2018 roku zamknął się deficytem w wysokości 30,40 mln PLN, przy
planowanym deficycie 56 528 112,00 zł.
Dochody i przychody ogółem wyniosły 711,20 mln PLN, a wydatki i rozchody 695,31 mln PLN.
Nominalnie wykonanie dochodów w 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku
poprzedniego jest wyższe o 34.641.897,35 zł, co wynika głównie z wyższych wpływów
z podatku od nieruchomości, udziałów w podatkach PIT i CIT oraz z tytułu dotacji na realizację
zadań współfinansowanych ze środków budżetu UE. Również po stronie wydatków wykonanie
za 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest nominalnie
wyższe o kwotę 39.773.577,59 zł.
W 2018 roku zrealizowane dochody ogółem w wysokości 621.260.396,03 zł, tj. stanowiły
90,16 % planu dochodów po zmianach, w tym:




dochody własne - 369.472.895,42 zł
subwencja ogólna - 120.325.914,00 zł
dotacje celowe z budżetu państwa - 131.461.586,61 zł
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dochody majątkowe – 43 444 112,05 zł

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA
WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

WAŁBRZYCHA

dotacje celowe z
budżetu państwa
21,16%

ZA

2018

ROK

WEDŁUG

subwencja
19,37%
pozostałe dochody
1,50%
dot. w ramach budż.
środ. europejskich
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5,09%
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9,95%
wpływy z podatków
11,52%

dochody uzys.
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W 2018 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 651.657.017,06 zł, tj. na poziomie
87,40% planu wydatków po zmianach, w tym:



wydatki bieżące - 545.594.518,55 zł
wydatki majątkowe - 106.062.498,51 zł
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STRUKTURA WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2018 R. WEDŁUG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
gosp. komunala
kultura i ochrona
i ochrona środowiska
dziedzictwa
pozostałe wydatki
6,10%
narodowego 2,80%
7,88%

rodzina
18,12%

pomoc społeczna
7,23%

transport i łączność
16,35%

oświata i
wychowanie
20,17%

obsługa długu
publicznego
3,01%

administracja publiczna
8,20%

gospodarka
mieszkaniowa
10,14%

Nadwyżka operacyjna zrealizowana w roku 2018 to 32 221 765,43 zł.
Zadłużenie Miasta Wałbrzycha na koniec roku 2018 wyniosło 589 116 201,47 zł.
Największy udział w realizacji wydatków w budżecie Miasta Wałbrzycha w roku 2018 miały
następujące działy :





Oświata i wychowanie – 131 408 866,76 zł
Rodzina - 118 111 473,56 zł
Transport i łączność – 106 555 294,41 zł
Gospodarka mieszkaniowa - 66 082 354,15 zł.
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2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH MAJĄCYCH WPŁYW
NA FUNKCJONOWANIE MIASTA WAŁBRZYCHA

2.1. BUDOWA OBWODNICY MIASTA WAŁBRZYCHA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ
NR 35 OD KM 2+350 DO KM 8+250
Plan na rok 2018 to kwota 10 110 333,00 zł wykonanie wyniosło 139 954,63 zł
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014 –
2020, priorytet IV Infrastruktura Drogowa dla Miast, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności
transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od
nadmiernego ruchu.
W 2016 roku zostało opracowane Studium Wykonalności oraz złożono Wniosek
o dofinansowanie.
Dnia 28.04.2016 roku został złożony do instytucji pośredniczącej (Centrum Unijnych Projektów
Transportowych) wniosek o dofinansowanie. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony,
informacja o przyznaniu dofinansowania wpłynęła w dniu 16.01.2016 roku. W dniu
14 września 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie numer POIS.04.02.00-000009/16-00.
Zadanie obejmuje budowę: dwujezdniowego odcinka obwodnicy o długości ok. 6 km, dwóch
węzłów komunikacyjnych ulic Żeromskiego i Reja, nowych odcinków dróg gminnych
ul. Kusocińskiego oraz drogi dojazdowej przy węźle Żeromskiego, trzech wiaduktów, dróg
serwisowych, kładki i przejścia podziemnego, sieci kanalizacyjnej, zbiorników retencyjnych,
urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę: ul. Wysockiego na
długości ok. 200 m wraz ze skrzyżowaniem, ul. Chrobrego na długości ok. 700 m, drogi gminne
i lokalne – ulice: Szczawieńska, Topolowa, Żeromskiego, Starachowicka, Reja, Mazowiecka,
Browarna, Konopnickiej.
W roku 2018 w ramach realizacji zadania wykonano następujące czynności:




aktualizację warunków technicznych, geologicznych, uzdatniania podłoża i kosztorysu
(zrealizowane umowy z Trakt Sp. Z o.o. Sp. Komandytowa, Głównym Instytutem Górnictwa,
EC Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. Z o.o.),
dokumentacje przetargowe na wyłonienie inżyniera kontraktu, wykonawcy robót
budowlanych i uzdatnianie podłoża oraz ogłoszono przetargi, których zakończenie
przewidziane jest w I kwartale 2019 roku,
wyłoniono wykonawcę uzdatniania podłoża i podpisano z nim umowę.
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2.2. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ WPROWADZENIE ZRÓWNOWAŻONEJ
MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ I PODMIEJSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA WYBUDOWANIU
CENTRUM PRZESIADKOWEGO WAŁBRZYCH PLAC NA ROZDROŻU ORAZ
POPRAWIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM I ENERGOOSZCZĘDNYM
OŚWIETLENIU MIEJSKIM
Wydatek w roku 2018 na realizację tego przedsięwzięcia to 21 163 253,25 zł (w tym środki
własne Gminy 4 197 912,47 zł i środki z budżetu UE 16 965 340,78 zł ). Realizacja ZDKiUM.
Wydatek w roku 2008 na realizację tego przedsięwzięcia to 3 298 527,44 zł (w tym środki
własne Gminy 2 280 746,40zł i środki z budżetu UE 1 017 781,04). Realizacja UM.
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.4 Wdrażanie
strategii niskoemisyjnych, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji
Wałbrzyskiej.
a) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379
w Wałbrzychu
Dla zadania przewidziano realizację czterech odrębnych fragmentów ścieżki, biegnących
po jednej stronie jezdni, z ruchem dwukierunkowym, bez separacji ruchu pieszorowerowego o łącznej długości 1.107 m.




Etap I –III – dnia 4.12.2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą wydzielenia ścieżki
rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z
ul. Noworudzką (droga wojewódzka nr 381).
Zadanie zostało zakończone 11.02.2019 roku.
Etap IV – W ramach inwestycji został wybudowany ciąg pieszo-rowerowy wokół
skrzyżowania ulic Świdnickiej, Noworudzkiej, Strzegomskiej i 11 Listopada wraz z instalacją
sygnalizacji świetlnej.
Zadanie zostało zakończone 23.05.2018 roku.

b) Budowa ciągu pieszo-rowerowego – ul. Sikorskiego
(po jednej stronie jezdni z separacją ruchu pieszego i rowerowego, z ruchem
dwukierunkowym, na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Kaszubskiej). Długość odcinka
1.082 m.
Zadanie zostało zakończone 18.06.2018 roku.
c) Budowa drogi rowerowej - ul. 11 Listopada
(po jednej stronie jezdni z ruchem dwukierunkowym, na odcinku od ul. Starej do
skrzyżowania ulic Strzegomskiej – Świdnickiej - Noworudzkiej). Długość odcinka 797 m.
Zadanie zostało zakończone 24.08.2018 r.
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d) Budowa drogi rowerowej - ul. Noworudzkiej
(po jednej stronie jezdni z ruchem dwukierunkowym, na odcinku od ul. Strzegomskiej do
ul. Kamienieckiej). Długość odcinka 1.196 m. Dnia 10.11.2017 roku została podpisana
umowa z wykonawcą robót budowlanych.
Zadanie zostało zakończone 24.08.2018 roku.
e) Budowa ciągu pieszo-rowerowego – ul. De Gaulle’a
(po jednej stronie jezdni, bez separacji ruchu pieszo-rowerowego, z ruchem
dwukierunkowym). Długość odcinka 732 m.
Zadanie zostało zakończone 20.05.2018 roku.
f) Energooszczędne oświetlenie uliczne w wybranych lokalizacjach Wałbrzycha.




Budowa oświetlenia ulicznego – zadanie nr 1 (ulice: Miła, Spacerowa, Piękna, Oruby).
Inwestycja zakończona 26.01.2018 roku.
Budowa oświetlenia ulicznego – zadanie nr 2 (ulice: W. Pola, Sygietyńskiego, Ceglana, Psie
Pole).
Inwestycja zakończona 26.01.2018 roku.
Wymiana oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach miasta Wałbrzycha – 1.400 punktów
oświetleniowych.
Zadanie zostało zakończone 22.11.2018 roku.

g) W ramach budowy inteligentnego systemu zarządzania ruchem
(wraz z systemem zarządzania energią) wykonano adaptację i wyposażenie pomieszczeń
Centrum Monitoringu i Sterowania Ruchem, system transmisji danych w zakresie robót
terenowych, modernizację skrzyżowań, instalację tablic informacji parkingowej oraz
kamer detekcji parkingowej, system zarządzania komunikacją zbiorową, system informacji
pasażerskiej, system monitoringu wizyjnego oraz modernizację szaf sterowniczych
systemu sterowania oświetleniem miejskim.
Zadanie zostało zakończone 22.11.2018 roku.
h) Budowa parkingu P&R przy ul. Przemysłowej oraz przebudowa ul. Przemysłowej
W ramach zadania wykonano budowę 104 miejsc parkingowych, budowę nawierzchni
chodników wraz z wymianą betonowych krawężników, włazów i pokryw studni
teletechnicznych, rekultywację terenów zielonych, wymianę pełnej konstrukcji
nawierzchni ul. Przemysłowej na długości 509 m, przebudowę kanalizacji deszczowej,
przebudowę oświetlenia drogowego.
Zadanie zostało zakończone 07.11.2018 roku.
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i) Budowa dworca Szczawienko
Zadanie obejmowało przebudowę budynku dworca Szczawienko bez wprowadzania zmian
jego przeznaczenia wraz z terenem przyległym.
Zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe, wymiana stropów, docieplenie stropów,
wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, wykonanie nowo projektowanych fundamentów
oraz wzmocnienia wskazanych fundamentów, docieplenie podłogi na gruncie,
przebudowa schodów wewnętrznych, wykonanie fundamentu pod szyb windowy,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana stolarki drzwiowej
wewnętrznej, przebudowa klatek schodowych, renowacja tynków wewnętrznych
i zewnętrznych, wraz z elementami zdobniczymi, wykonanie ścianek działowych, izolacji
termicznej/akustycznej i przeciwwilgociowej, instalacji elektrycznej, gazowej, sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, instalacji centralnego
ogrzewania i kotłowni oraz ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji p.poż., wentylacji
mechanicznej i grawitacyjnej, wykonanie instalacji fotowoltaiki jedynie w zakresie
doprowadzeń instalacyjnych, wykonanie drogi dojazdowej wraz z całą infrastrukturą
(chodniki, pętla, wiata przystankowa, oświetlenie drogowe), wykonanie parkingu dla
samochodów osobowych, montaż elementów małej architektury, wykonanie
zagospodarowania terenu (uwzględniając wycinkę drzew i wykonanie nowych nasadzeń).
Zadanie było dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.3. PRZEBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 367 I 381 NA OBSZARZE GMIN
BOGUSZÓW - GORCE I WAŁBRZYCH WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY
BOGUSZOWA - GORC I DZIELNICY SOBIĘCINA W WAŁBRZYCHU – („DROGA
SUDECKA”)
Wydatki poniesione w roku 2018 na to przedsięwzięcie to 5 398 243,00 zł wkład własny 1 935
233,80 zł dofinansowanie ze środków UE 3 463 009,20 zł
Dnia 27.04.2018 roku została podpisana Decyzja nr RPDS.05.04.04-02-0001/17-00
o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.
ZAKRES INWESTYCJI OBEJMUJE:
Etap I – rozbudowa i przebudowa ul. Kamieniecka na odcinku ok. 0,8 km, od granicy miasta
Wałbrzycha do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką, łącząca Wałbrzych z Kłodzkiem.
Dnia 6.04.2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych.
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Zadanie obejmuje: przebudowę skrzyżowania ul. Kamieniecka/Noworudzka/Głuszycka,
zmianę geometrii jezdni ul. Kamienieckiej i jej poszerzenie o dodatkowy pas ruchu pojazdów
powolnych, zmianę geometrii jezdni ul. Noworudzkiej i Głuszyckiej w zakresie niezbędnym do
prawidłowego powiązania z projektowanym skrzyżowaniem typu rondo, budowę ciągów
pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych, budowę chodników dla pieszych oraz budowę
pochylni z zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych.
Etap II – budowa nowej drogi na odcinku od ul. Pułaskiego w Boguszowie-Gorcach za zwartą
zabudową w okolicy stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Boguszów do ul. Krakowskiej
– długość ok. 4,3 km oraz przebudowa drogi na odcinku od ul. Krakowskiej do granic
administracyjnych miasta Wałbrzycha – długość ok. 0,8 km.
Etap III – przebudowa drogi na odcinku od granicy miasta Wałbrzycha do skrzyżowania ulic
1 Maja i II Armii w Wałbrzychu – długość ok. 1,8 km.
Etap II i III ma być realizowany w systemie zaprojektuj-wybuduj. Dla zadania została wszczęta
procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie obejmuje:
budowę drogi głównej obwodnicy, drogi rowerowe i chodniki, elementy konstrukcyjne
(wiadukty), obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu, przebudowę dróg dojazdowych,
rozbiórkę budynków, urządzenia odwadniające i odprowadzające wodę oraz urządzenia
oświetleniowe.
Wypłacane są odszkodowania za przejęcie przez Gminę nieruchomości.

2.4. PRZEBUDOWA WIADUKTU NA UL. DE GAULLE'A WRAZ Z PRZEBUDOWĄ
NEWRALGICZNYCH SKRZYŻOWAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH POPRAWĘ PŁYNNOŚCI
RUCHU DROGOWEGO NA DRODZE KRAJOWEJ NR 35 W WAŁBRZYCHU
Wydatki poniesione w roku 2018 na to przedsięwzięcie to 21 021 546,26 zł.
Dnia 19.07.2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Zakres
robót: wymiana pełnej konstrukcji jezdni, remont nawierzchni dróg wewnętrznych, budowa,
przebudowa i remont nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych, budowa,
przebudowa i remont zjazdów, budowa i przebudowa zatok postojowych, wycinka drzew
i krzewów, remont kanalizacji deszczowej, wymiana kabla sieci oświetlenia drogowego,
nasadzenie drzew, rekultywacja istniejących terenów zielonych oraz przebudowa wiaduktu.
Zadanie zostało zakończone 12.10.2018 roku.

2.5. PRZEBUDOWA UL. NAŁKOWSKIEJ I HIRSZFELDA W WAŁBRZYCHU
Wydatki poniesione w roku 2018 na to przedsięwzięcie to kwota 3 873 416,48 zł
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W 2018 roku została zakończona realizacja finansowa zadania.
Dla Etapu II - został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na
rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury
Drogowej. Inwestycja nie została zakwalifikowana do dofinansowania w w/w Programie.
Z budżetu 2018 roku dokonano również płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości
pod realizację inwestycji dla osób fizycznych. W dalszym ciągu prowadzone są postępowania
odszkodowawcze.

2.6. MODERNIZACJA I BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH - ZADANIE
POLEGAJĄCE NA MODERNIZACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH.
Wydatki poniesione to kwota 4 937 200,61.
Modernizacja budynków komunalnych była realizowana w oparciu o sporządzony przez MZB
Sp. z o.o. i zatwierdzony Przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Plan Remontów na rok 2018.
Realizacja zadania wykonywana jest przez MZB sp. z o.o. i Biuro Lokalowe polegająca na
wykonaniu modernizacji dachów, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej,
budowie nowego c.o., budowie nowych przewodów wentylacyjnych, przyłączy gazowych
i kanalizacyjnych itp.

2.7. BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. HUSARSKIEJ
Wydatki poniesione na to przedsięwzięcie w roku 2018 to 5 499 583,19 zł
W ramach zadania wybudowano dwa budynki mieszkalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą
oraz drogami dojazdowymi. Powstały 72 lokale mieszkalne oraz część przeznaczona na lokale
usługowe na parterze jednego z budynków. Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru
z dnia 03.04.2018 roku. Końcowa wartość robót ustalona na podstawie rzeczywiście
wykonanych robót według rozliczenia powykonawczego wyniosła 13.166.277,29 zł.
Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia
finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 4.543.002,03 zł.
W ramach zadania poniesiono również wydatki na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron
pięciu budynków przy ul. Husarskiej realizowanych w ramach programu Mieszkanie Plus.
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2.8. PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 149 W WAŁBRZYCHU NA CELE
MIESZKANIOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO
Wydatki zrealizowane w 2018 roku na tę inwestycję to 1 516 886,32 zł
Zadanie realizowane w latach 2017 – 2018. Wykonanie wydatków dotyczyło końcowych
płatności na zadanie. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania utwardzenia terenu oraz
ułożenia nowych nawierzchni z kostki betonowej (na zjazdach drogowych, chodnikach, opasce
wokół budynku, drodze wewnętrznej, parkingu dla samochodów osobowych, podłożu
śmietnika). Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Wykonano plac zabaw o nawierzchni piaszczystej, zamontowano urządzenia zabawowe
(huśtawka równoważna dwuosobowa, zabawka na sprężynie, zestaw zabawowy metalowy,
huśtawka metalowa podwójna) oraz urządzenia małej architektury (ławki, kosze na odpady).
Wykonano trybuny na boisku sportowym oraz ogrodzenie boiska i placu zabaw. Wymieniony
zakres jest zgodny z wnioskowanym przez mieszkańców w ramach Wałbrzyskiego Budżetu
Partycypacyjnego 2017 w zadaniu pn. "Plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą budowie
boiska oraz ogrodzeniem przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet
Partycypacyjny 2017".
Ponadto wykonano boks śmietnikowy z prefabrykowanych elementów żelbetowych.
W mieszkaniach wykonano roboty wykończeniowe tj. roboty malarskie ścian i sufitów,
zamontowano parapety wewnętrzne, podłogi panelowe, stolarkę drzwiową, osprzęt
i urządzenia instalacji elektrycznej (czteropalnikowe kuchenki elektryczne), urządzenia wody
i sanitarne (zlewozmywaki, wanny, umywalki, miski ustępowe, baterie wannowe,
zlewozmywakowe, umywalkowe). Uzyskano 8 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej –
500,25 m2.
Zadanie zakończono 28.02.2018 roku, odbioru końcowego robót dokonano w dniu 03.04.2018
roku.
Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia
finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 422.745,33 zł.
W ramach zadania wykonano również wzmocnienie skarpy za budynkiem przy ul. 1 Maja 149
w Wałbrzychu na granicy z działkami sąsiednimi położonymi powyżej przy ul. Racławickiej
w Wałbrzychu. Wykonane prace przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa użytkowania
skarpy oraz zabezpieczenia przed możliwością obsunięcia terenu wyżej położonego
w przypadku znacznych opadów deszczu lub nagłych roztopów śniegu.
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2.9. PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. PRZYWODNEJ W WAŁBRZYCHU NA CELE
MIESZKANIOWE
Nakłady poniesione na tę inwestycję w roku 2018 to 3 444 857,59 zł
Realizacja zadania przebiegała w latach 2017 – 2018. Zadanie polegało na przebudowie
budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne. W obiekcie powstało 20 lokali mieszkalnych.
W piwnicy zlokalizowano komórki lokatorskie, pomieszczenia przeznaczone na suszarnie bądź
działalność spółdzielni socjalnej oraz zmodernizowano kotłownię gazową. Budynek
wyposażono we wszystkie niezbędne instalacje. Pomalowano elewację całego budynku.
W ramach zagospodarowania terenu wykonano utwardzenie terenu na drogę dojazdową,
chodniki i miejsca postojowe, schody terenowe, miejsce gromadzenia odpadów, ogrodzenie
terenu, oświetlenie zewnętrzne, podjazd dla osób niepełnosprawnych, instalację hydrantową
oraz plac zabaw w ramach, którego zamontowano urządzenia: huśtawkę typu bocianie
gniazdo, huśtawkę podwójną, mały zestaw zabawowy oraz elementy małej architektury.
Zadanie jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia
finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.

2.10. ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA E-USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE
WAŁBRZYCH W RAMACH RPO WD ZIT AW
Zrealizowane wydatki na tę inwestycję w roku 2018 to 6 921 028,25 zł, środki własne Gminy
Wałbrzych 1 526 263,33 zł, środki z UE 5 394 764,92 zł.
W ramach priorytetu inwestycyjnego 2.1 RPO ZIT AW zadanie obejmowało rozwój e - usług
publicznych oraz wsparcie tworzenia otwartych zasobów publicznych, w tym: dostępu do
informacji publicznej, zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania
decyzji w gminie. Priorytetowym obszarem wsparcia były e - usługi w zakresie dostępu do
informacji przestrzennej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa kryzysowego. Działania były
ukierunkowane na tworzenie, rozwijanie i integrację baz danych i zasobów cyfrowych
wspomagających komunikację między podmiotami, procesy decyzyjne w JST (obejmujące
procesy wewnątrz urzędów i administracji, m.in. związane z systemami zarządzania i wymianą
informacji - tzw. „back office”) oraz upowszechniające i ułatwiające komunikację elektroniczną
instytucji publicznych z podmiotami zewnętrznymi.
W ramach zadania wydatki poniesione zostały na:







wykonanie adaptacji pomieszczenia nr 116 w budynku przy ul. Kopernika 2,
zakup komputerów i szafek do placówek edukacyjnych,
stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego,
infrastrukturę sieciową placówek edukacyjnych,
system sprzedaży biletów elektronicznych – E-BILET,
dostawę i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów Nowa E-POKA,
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materiały promocyjne dotyczące projektu.

2.11. ZAKUP SAMOCHODU TERENOWEGO DLA STRAŻY MIEJSKIEJ DO KONTROLI
MIEJSC NIELEGALNEGO WYDOBYWANIA WĘGLA
Wydatek inwestycyjny w kwocie 132 401,84 zł
W ramach zadania zakupiony został samochód terenowy dla Straży Miejskiej do kontroli
miejsc nielegalnego wydobywania węgla. Zadanie zakończono 19.09.2018 roku.

2.12. ADAPTACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY
UL. LIMANOWSKIEGO 12 DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZKOŁY NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA WRAZ Z
ARANŻACJĄ POMIESZCZEŃ ORAZ WYPOSAŻENIEM W KONIECZNE INSTALACJE
Inwestycja zrealizowana w roku 2018 w kwocie 593 915,22 zł
W I półroczu 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz
uzyskano pozwolenie na budowę dla zakresu przebudowy części szkoły na potrzeby
przedszkola. Wykonawcę zadania wybrano w drodze przetargu nieograniczonego w II półroczu
2018 roku. Zadanie było realizowane w terminie od 09.08.2018 roku do 30.10.2018 roku.
W dniu 03.12.2018 roku dokonano odbioru końcowego robót.
W ramach zadania wykonano roboty budowlano - montażowe: roboty rozbiórkowe ścienne,
posadzkowe, instalacji wraz z osprzętem, armaturą i urządzeniami (instalacji wody, kanalizacji
sanitarnej, c.o., instalacji elektrycznej i oświetlenia), montaż nowych instalacji wraz
z osprzętem, armaturą i urządzeniami (instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji
mechanicznej, instalacji elektrycznej i oświetlenia, instalacji domofonowej), montaż instalacji
HDMI (z projektorami i ekranami), wymianę okładzin ściennych i podłogowych, cyklinowanie
posadzek z deszczułek wraz z wymianą częściową deszczułek parkietu, montaż ścian
działowych z płyt GKF w rozwiązaniu systemowym, montaż ścianek aluminiowych i ścianek
HPL w rozwiązaniu systemowym, montaż drzwi drewnianych, z pcv i z aluminium, renowacja
istniejących ościeżnic drzwiowych, wstawienie nawietrzaków okiennych, montaż
podgrzewaczy pojemnościowych, wykonanie zabudowy grzejników c.o., wykonanie robót
związanych z instalacją oddymiania i zamknięć przeciwpożarowych (m. in. rozbiórki, montaż
instalacji wraz z urządzeniami, osprzętem, czujkami, sygnalizatorami, klapami oddymiającymi
itp.), wykonanie robót wykończeniowych (wykonanie tynków, gładzi, malatur), wyposażenie
w sprzęt gastronomiczny zaplecza kuchennego oraz dostarczenie i ustawienie mebli z płyty
laminowanej (regały, stoły, biurko, szafy), krzesła, łóżeczka przedszkolne, pościel.
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2.13. CZAS NA ZAWODOWCÓW - INNOWACYJNE WYPOSAŻENIE WAŁBRZYSKICH
SZKÓŁ ZAWODOWYCH
Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych 413 338,57 zł i z dofinansowania UE
2 263 170,71 zł . Ogółem poniesiony wydatek 2 676 509,28 zł
Przedmiotem projektu było unowocześnienie i dostosowanie kształcenia zawodowego do
potrzeb rynku pracy i potencjału regionalnej gospodarki w czterech szkołach zawodowych
poprzez rozwój bazy techniczno-dydaktycznej placówek we współpracy z pracodawcami.
W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono nowoczesny sprzęt i wyposażenie do pracowni
zawodowych dla Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu, Zespołu Szkół Nr 7 w Wałbrzychu, Zespołu
Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu, Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych
w Wałbrzychu.
Zespół Szkół nr 5 im. M. T. Hubera - sprzęt do pracowni zawodowych do kierunków kształcenia
zawodowego takich jak: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów
samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy,
technik mechatronik, monter mechatronik, technik mechanik, operator obrabiarek
skrawających, technik logistyk, technik budownictwa, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, fryzjer,
technik architektury krajobrazu.
Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej - sprzęt do pracowni zawodowych do
kierunków kształcenia zawodowego takich jak: technik hotelarstwa, technik ekonomista,
kucharz, cukiernik, technik eksploatacji portów i terminali, technik żywienia i usług
gastronomicznych, pracownia komunikacji w języku angielskim (niezbędna pracownia we
wszystkich nauczanych zawodach), pracownia komunikacji w języku niemieckim (niezbędna
pracownia we wszystkich nauczanych zawodach), pracownia przygotowania i ekspedycji
śniadań (technik hotelarstwa), warsztaty szkolne (cukiernik).
Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" - sprzęt do pracowni zawodowych do kierunków
kształcenia zawodowego takich jak: technik cyfrowych procesów graficznych, technik elektryk,
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik informatyk i teleinformatyk,
technik organizacji reklamy, technik elektronik.
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych - sprzęt do pracowni zawodowych do kierunków
kształcenia zawodowego takich jak: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, blacharz
samochodowy, kucharz.
W ramach zadania poniesiono również wydatki na remont w Zespole Szkół Nr 7 w Wałbrzychu
dostosowujący pomieszczenie do potrzeb nowej pracowni zawodowej (technik eksploatacji
portów i terminali) oraz wymianę pionów kanalizacji sanitarnej w związku z modernizacją
wyposażenia pracowni gastronomicznych.
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Zadanie było współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.14. ZAKUP LINII DIAGNOSTYCZNEJ DO PROWADZENIA BADAŃ
DIAGNOSTYCZNYCH SAMOCHODÓW
W Zespole Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w miesiącu maju 2018 roku została
zamontowana nowa linia diagnostyczna składająca się z urządzenia do oceny prawidłowości
ustawienia kół jezdnych pojazdu, urządzenia rolkowego do kontroli działania hamulców oraz
urządzenia do kontroli skuteczności tłumienia zawieszenia pojazdu służąca do wykonywania
badań technicznych wszystkich rodzajów pojazdów samochodowych do 3,5 tony.
Montaż nowej linii diagnostycznej wymagał dokonania prac remontowo – adaptacyjnych,
które zostały wykonane we własnym zakresie przez uczniów klas o profilu budowlanym pod
nadzorem nauczycieli w ramach zajęć praktycznych. Prace te zostały zakończone w dniu
20.06.2018 roku. Wydatek inwestycyjny w kwocie 76 260,00 zł.

2.15. PROGRAM PROFILAKTYKI STOMATOLOGICZNEJ DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH
I SZKOLNYCH MIASTA WAŁBRZYCHA
W ramach zadania wykonano gabinet stomatologiczny w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2
przy ul. Wańkowicza 13. W gabinecie wykonano roboty budowlane, nowe instalacje sanitarne
oraz instalację elektryczną. Gabinet wyposażono w meble oraz kompletny sprzęt
stomatologiczny. Zadanie zostało zakończone i odebrane w listopadzie 2018 roku. Poniesiony
wydatek inwestycyjny 161 130,52 zł.

2.16. BUDOWA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 7 PRZY UL. TRUSKAWIECKIEJ W
WAŁBRZYCHU
Przedsięwzięcie zrealizowane w kwocie 4 140 867,12 zł
W dniu 20.04.2018 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlano montażowych. Zadanie zostało zakończone 31.10.2018 roku i odebrane protokołem odbioru
końcowego w dniu 23.11.2018 roku. W dniu 21.11.2018 roku uzyskano decyzję o pozwoleniu
na użytkowanie.
W ramach zadania wybudowano budynek Żłobka jako obiekt parterowy z poddaszem
użytkowym, niepodpiwniczonym. Budynek posiada trzy oddziały żłobkowe, pełną kuchnię
z pomieszczeniami przynależnymi, zaplecze sanitarne, pomieszczenia biurowe, kotłownię
i hydrofornię. W ramach zagospodarowania terenu wykonano wszystkie doziemne instalacje,
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utwardzenie terenu pod ciągi piesze, jezdne oraz miejsca postojowe, uporządkowano
istniejącą zieleń i nasadzono nowe krzewy i drzewa.
Wykonano miejsce gromadzenia odpadów, mury oporowe, ogrodzenie całego terenu,
oświetlenie zewnętrzne, elementy małej architektury oraz plac zabaw, w ramach którego
zamontowano urządzenia zabawowe: huśtawkę podwójną, piaskownicę, bujak podwójny,
tablicę rysunkową, grę - ucieczkę z labiryntu i tablice z regulaminem.
Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa na zadania własne z Resortowego
Programu Rozwoju Instytucji Opieki Nad Dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2018.

2.17. BUDOWA PARKINGU WRAZ Z DROGĄ MANEWROWĄ PRZY UL. ARMII
KRAJOWEJ W WAŁBRZYCHU
Wydatek inwestycyjny zrealizowany w roku 2018 to kwota 545 878,29 zł.
Dnia 26.06.2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. W ramach
zadania wykonano utwardzoną nawierzchnię parkingową wraz z wewnętrzną drogą
manewrową. Realizację zakończono 31.10.2018 roku.

2.18. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
Wydatek inwestycyjny zrealizowany w roku 2018 to kwota 515 722,84zł.
Wnioski o przydzielenie dotacji mogą być składane dla obiektów, które wpisane są do rejestru
zabytków znajdujących się na terenie miasta Wałbrzycha. O dotacje może się ubiegać osoba
fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa
własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiązaniowego.
W ramach zadania w 2018 roku dotację otrzymały:





Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Wałbrzychu na zadanie „Wymiana pokrycia
wieży w XIV-wiecznym Kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Wałbrzychu” 58.584,00 zł
Parafia pw. św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu na zadanie „Remont
i wymiana pokrycia dachu części wysokiej pod wieżą (nawy boczne górne) wraz z wymianą
okien w wieży XIX-wiecznego Kościoła pw. św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej
w Wałbrzychu” - 73.017,41 zł
Parafia pw. św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu na zadanie: „Odnowienie i uzupełnienie
ceglanej okładziny architektonicznej wieży Kościoła pw. św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu
- etap I - górna część wieży” - 300.000,00 zł
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Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, Dom Zakonny w Wałbrzychu na zadanie:
Kontynuacja remontu elewacji budynku klasztornego - Białego Domku w Wałbrzychu.
Dokończenie elewacji tylnej części zachodniej” - 35.000,00 zł.
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej na zadanie: „Remont
dachu wraz z elementami korony murów domu przedpogrzebowego” – 49.121,43 zł.

2.19. ROZWÓJ OFERTY KULTURALNEJ W AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ POPRZEZ
PRZEBUDOWĘ I DOPOSAŻENIE OBIEKTÓW INSTYTUCJI KULTURY W
WAŁBRZYCHU
W ramach zadania za kwotę 575 595,30 zł wykonana została adaptacja pomieszczeń budynku
przy ul. 1 Maja 149 na potrzeby siedziby Rady Wspólnoty Samorządowej Sobięcin, Gaj. Zadanie
zostało rozpoczęte w roku 2017, zakończone 28.02.2018 roku i odebrane protokołem odbioru
końcowego robót w dniu 03.04.2018 roku.
Wykonano roboty wykończeniowe tj. roboty malarskie ścian i sufitów, zamontowano parapety
wewnętrzne, podłogi z płytek ceramicznych i wykładzin homogenicznych, stolarkę drzwiową,
osprzęt i urządzenia instalacji elektrycznej (czteropalnikowa kuchenka elektryczna),
urządzenia wody i sanitarne (zlewozmywak, umywalki, miski ustępowe, baterie umywalkowe
i zlewozmywakowa). Zamontowano oświetlenie ledowe.
Uzyskano lokal użytkowy – o pow. użytkowej – 264,52 m2..

2.20. Z TROPIKU DO TROPIKU NA CZESKO-POLSKIM POGRANICZU W RAMACH EWT
W ramach zadania wykonywany jest remont szklarni od nr 7 do nr 12 oraz nr 26 (roboty
rozbiórkowe i odtworzeniowe), remont przybudówki i wyburzenie oraz odbudowa budynku
socjalnego, a także przygotowanie miejsca ekspozycyjnego dla zwierzęcia z ZOO do
sezonowego pobytu.
W dniu 13.07.2018 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych.
Przewidywany termin zakończenia robót to 31.05.2019 roku. Zadanie jest współfinansowane
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.
W ramach zadania dokonano również zakupu 2 zestawów komputerowych
z oprogramowaniem na kwotę 11.626,00 zł, a poniesione wydatki inwestycyjne na Palmiarni
to kwota 365 986,29 zł w tym środki własne 171 309,58 zł i UE 194 676,71 zł).
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2.21. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OGRANICZENIEM NISKIEJ
EMISJI NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA
Wydatek inwestycyjny zrealizowany w roku 2018 to kwota 377 287,13zł.
Zadanie ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych z pieców
i kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczania emisji innych substancji stanowiących
o przekroczeniu standardów jakości powietrza w Wałbrzychu. Realizowane jest na podstawie
zawieranych umów o dotację z osobami fizycznymi lub prawnymi.
W roku 2018 zawarto 83 umowy dotacji celowej związanej ze zmianą systemu ogrzewania,
w tym z osobami fizycznymi 81 umów na kwotę 367.502,56 zł oraz z osobami prowadzącymi
działalność gospodarczą 2 umowy na kwotę 9.784,57 zł. Dodatkowo 27 września 2018 roku
podjęta została Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha dotycząca zasad i trybu udzielania dotacji
celowej na ograniczanie niskiej emisji. 27 września 2018 roku Prezydent Miasta ogłosił nabór
wniosków na dofinansowanie w terminie od 1 października 2018 roku do 30 listopada 2018
roku.
W określonym terminie wpłynęło 732 wnioski. Ze względu na to, iż większość ze sprawdzonych
wniosków okazała się być niekompletna i konieczność wzywania wnioskodawców do złożenia
wyjaśnień i uzupełnień, nie było możliwe zawarcie umów oraz wypłacenie dotacji.

2.22. MODERNIZACJA I BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH - ZADANIE
POLEGAJĄCE NA MODERNIZACJI SUBSTANCJI SZKOLNEJ W RAMACH
PROGRAMU "SZKOŁA OD NOWA"
Wydatek inwestycyjny zrealizowany w roku 2018 to kwota 595 198,89zł.
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26
1) roboty naprawcze związane z wejściem do budynku szkoły
Wykonano następujące prace: rozebranie posadzki i schodów wejściowych z płytek
ceramicznych, rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych znajdujących się na
balustradzie murowanej oraz murku między schodami, wykonanie nowych okładzin
posadzki, schodów wejściowych z płyt granitowych płomieniowanych, wykonanie
podokienników i półek z płyt granitowych płomieniowanych, wykonanie tynków
cienkowarstwowych mozaikowych na balustradzie murowanej i murku między schodami,
wymianę balustrady z kształtowników stalowych na nową balustradę ze stali nierdzewnej,
wymianę stolarki drzwiowej i okiennej na nową stolarkę aluminiową, oraz wykonanie
nowych wycieraczek przed drzwiami wejściowymi do budynku.
Zadanie zostało zakończone i odebrane 11.01.2018 roku.
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2) remont łazienek w budynku szkoły
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz w dniu
29.08.2018 roku podpisano umowę na wykonanie robót. Zgodnie z umową i aneksem
termin zakończenia prac to 30.04.2019 roku. Zakres ilościowy pomieszczeń objętych
remontem to segment "A" – 6 szt. toalet dziewcząt, 6 szt. toalet chłopców, 6 szt. toalet
personelu, 3 szt. toalet oraz segment "B" – 3 szt. toalet dziewcząt, 3 szt. toalet chłopców,
3 szt. toalet personelu, 3 szt. toalet dla niepełnosprawnych, segment sali gimnastycznej remont szatni chłopców i dziewcząt.
Prace remontowe rozpoczęto we wrześniu, od lewego pionu w segmencie A (3 toalety
dziewcząt, 3 toalety chłopców, 3 toalety dla personelu) od prac w zakresie robót
rozbiórkowych, trasowania kabli energetycznych i teletechnicznych, trasowania
i wykonania instalacji wodno - kanalizacyjnych, wymiany instalacji c.o., wykonania
obudowy tynków ścian i sufitów, zabudowania pionów i stelaży, zamontowania drzwi
i okien PVC, wylania posadzek, przygotowania ścian pod lamperie z okładzin PVC,
wykonania okładzin ściennych, montaż lamp i osprzętu elektroinstalacyjnego, wykonania
okładzin PVC.
W grudniu wykonawca rozpoczął prace rozbiórkowe w pionie segmentu B. Aktualnie
trwają prace remontowo - rozbiórkowe w segmencie B, zamontowania drzwi i okien PVC,
wykonania obudowy tynków ścian i sufitów, rozpoczęto prace montażowe wodno kanalizacyjne.
Pod koniec stycznia zostanie ukończony pierwszy pion toalet w lewej części segmentu A.
3) dostawa i montaż modułowej ścianki do gry w tenisa.
Ściankę wykonano z polimerobetonu czyli mieszanki żywic, kruszywa naturalnego
i uszlachetniaczy pokrytych żelkotem (Gel-coat).
Zadanie zostało zakończone 15.10.2018 roku.
4) wykonanie ogrodzenia systemowego oraz wzmocnienia konstrukcji piłkochwytów.
W ramach zadania zamocowano po długości linki ocynkowane w dolnej, środkowej i górnej
części piłkochwytu, wykonano stężenia na całej długości słupków środkowych oraz natrysk
na nawierzchni pioluretanowo – gumowej.
Zadanie zostało zakończone 07.12.2018 roku.
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 4 PRZY UL. 11 LISTOPADA 75
Wykonana została dokumentacja w zakresie wymiany tablicy elektrycznej. Realizacja rzeczowa
prowadzona była od dnia 27.07.2018 roku, a zakończona 02.10.2018 roku protokołem odbioru
z dnia 16.10.2018 roku.
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W ramach przedmiotu umowy wykonano demontaż konstrukcji siatki wnęki, demontaż
obudów i konstrukcji wsporczej rozdzielni głównej RG, demontaż tablic bezpiecznikowych,
montaż skrzynek rozdzielczych, montaż rozdzielni szafowej RG, montaż mostków
elektrycznych, wykonano wewnętrzne połączenia obwodów elektrycznych: 3-faz WLZ, 1-faz
odbiorczych, sterowania przyciskiem p. pożarowym, przyłączenie kabla zasilającego budynek,
wykonano próby i badania elektryczne oraz prace budowlane wykończeniowe.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO 75 W WAŁBRZYCHU
W ramach zadania zlecono dokumentację obejmującą swoim zakresem wymianę ogrodzenia
wzdłuż parkingu, montaż szlabanu wjazdowego z zasilaniem elektrycznym, remont parkingu
z odprowadzeniem wód opadowych, budowę miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych,
remont ciągów pieszych, remont podjazdu dla niepełnosprawnych.

3. WAŁBRZYSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY (WBP)
Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem,
w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście
w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy.
Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy.
Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny jest okazją do rzeczywistego i bezpośredniego
współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość
zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców,
przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całego miasta.
Do końca 2018 roku w Wałbrzychu odbyło się 5 edycji budżetu partycypacyjnego.

3.1. ZADANIA WBP ZAKOŃCZONE W ROKU 2018
OGRÓDEK JORDANOWSKI - REAKTYWACJA- ETAP II, CZĘŚĆ B - "INTEGRACJA RAZ
DWA TRZY! - DZIECI MŁODZIEŻ ORAZ MY"
Na środkowym tarasie Ogródka Jordanowskiego, przy ul. Dunikowskiego, w dzielnicy Piaskowa
Góra wykonano dwa boiska - boisko do siatkówki plażowej o nawierzchni piaszczystej wraz
z piłkochwytami oraz boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, wraz z jej
odwodnieniem.
W ramach zagospodarowania terenu wokół boisk wykonano utwardzony ciąg pieszy z kostki
betonowej, remont istniejących schodów terenowych oraz zamontowano ławki i kosze na
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śmieci. Boiska wyposażono w sprzęt sportowy, tj. stojaki do siatkówki z siatkami oraz kosze do
koszykówki. Nasadzone zostały również drzewa i krzewy oraz wykonano nawierzchnię
trawiastą.
Teren przekazano do użytkowania 15.06.2018 roku.
Poniesiono wydatek w kwocie 269 427,98zł.
PIĘKNA DZIELNICA I ELEGANCKA OKOLICA - ZAGOSPODAROWANIE PARKU NA
PL. GEDYMINA
W ramach zadania wykonano miejsca postojowe, chodnik, dostarczono i zamontowano ławki
oraz kosze, dokonano wycinki i nasadzeń drzew - buk zwyczajny oraz wykonano nawierzchnię
trawiastą.
Teren oddano do użytkowania 17.07.2018 roku.
Poniesiono wydatek w kwocie 105 137,04zł.
PLAC ZABAW DLA DZIECI - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU
PRZY UL. GEN. BEMA 52
Przy zbiegu ulic Bocznej i Korczaka w dzielnicy Biały Kamień został zmodernizowany istniejący
plac zabaw. W ramach zadania wykonano: nowe ogrodzenie panelowe z furtką, utwardzone
dojście do placu zabaw, na piaszczystej powierzchni bezpiecznej ulokowano elementy
zabawowe: huśtawkę typu bocianie gniazdo, bujaki sprężynowe i bujak wagowy, piaskownicę
oraz zestaw zabawowy. Zamontowano także ławkę i kosz na śmieci.
Plac zabaw przekazano do użytkowania 19.10.2018 roku.
Poniesiono wydatek w kwocie 67 749,29 zł.
PLAC ZABAW I URZĄDZENIA DO ĆWICZEŃ PRZY ULICY KANI
W ramach zadania wykonano plac zabaw z nawierzchnią piaskową, zamontowano urządzenia
zabawowe (piramida linowa, bujak sprężynowy oraz huśtawka bocianie gniazdo), wykonano
ogrodzenie wraz z furtką wejściową oraz placyki z kostki betonowej.
Plac zabaw przekazano do użytkowania 09.11.2018 roku.
Poniesiono wydatek w kwocie 75 558,04 zł.
WYMIANA NAWIERZCHNI DROGI W PARKU IM. T. KOŚCIUSZKI
W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe, w tym istniejącej nawierzchni, roboty
ziemne pod wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej, położono nową nawierzchnię
z kostki brukowej trapezowej, wykonano krawężniki z kostki granitowej na podsypce
cementowo - piaskowej z ławą betonową.
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Teren oddano do użytkowania 20.06.2018 roku.
Poniesiono wydatek w kwocie 223 568,26 zł.
PLAC ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ BUDOWIE BOISKA ORAZ
OGRODZENIEM PRZY UL. 1 MAJA 149 W WAŁBRZYCHU
Wykonano plac zabaw o nawierzchni piaszczystej, zamontowano urządzenia zabawowe
(huśtawka równoważna dwuosobowa, zabawka na sprężynie, zestaw zabawowy metalowy,
huśtawka metalowa podwójna) oraz urządzenia małej architektury (ławki, kosze na odpady).
Wykonano trybuny na boisku sportowym oraz ogrodzenie boiska i placu zabaw.

3.2. ZADANIA WBP W TRAKCIE REALIZACJI
CENTRUM JĘZYKOWO - MULTIMEDIALNE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR
23
W roku 2018 zakupiono stoły oraz krzesła do pracowni komputerowej. W roku 2019
planowany jest zakup komputerów all in one wraz z oprogramowaniem.
POSTAWIENIE OGRZEWANEGO PAWILONU Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZENOSZENIA I ZAKUP
SAMOCHODU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU ZWIERZĄT NA RZECZ
WAŁBRZYSKIEGO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
W roku 2018 rozpoczęto procedury przetargowe na dostawę fabrycznie nowego samochodu
do przewozu zwierząt dla Schroniska dla Zwierząt.

3.3. ZADANIA WBP, DLA KTÓRYCH WYKONANO DOKUMENTACJĘ, A REALIZACJA
RZECZOWA PRZEWIDZIANA JEST NA ROK 2019
„LUDOWA – CHCĘ TU MIESZKAĆ” MODERNIZACJA DROGI WEWNĘTRZNEJ,
WYDZIELENIE MIEJSC POSTOJOWYCH I ZAGOSPODAROWANIE SKWERU NA
UL. LUDOWEJ
W ramach zadania zostanie wykonana rozbiórka istniejącej nawierzchni szutrowo – gruntowej,
nowa nawierzchnia z kostki kamiennej 18/20 (materiał inwestora), miejsca utwardzone z płyt
ażurowych, plantowanie skarp i obsianie, rozścielenie kory sosnowej w palisadzie
drzewostanu, montaż ławek parkowych na skwerze zielonym.
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„AKTYWNY GAJ” - PROJEKT
MIESZKAŃCÓW DZIELNICY GAJ

SIŁOWNI

ZEWNĘTRZNEJ,

PLENEROWEJ

DLA

W ramach zadania zostanie wykonana dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej na
dziesięć stanowisk: wyciąg i krzesło, biegacz i orbitrek, narty i wioślarz, surfer i twister, rower
i jeździec, dostawa i montaż elementów małej architektury w postaci ławki parkowej wraz ze
śmietnikiem, dostawa i montaż stołu betonowego do tenisa stołowego oraz wykonanie
placyków z kostki betonowej pod urządzenia siłowni oraz stół do tenisa stołowego.
BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH NA PLACU PRZY WIEŻOWCACH UL. FORTECZNA
Realizacja rzeczowa zadania przewidziana była na II półrocze 2018 roku, jednak nie była
możliwa ze względu na fakt, iż wartość złożonych ofert w trybie przetargu nieograniczonego
przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie. Zamierzeniem jest wykonanie nowej
nawierzchni z kostki betonowej, nowych nasadzeń drzew i krzewów liściastych oraz trawników
dywanowych, wyłożenie kory pod nasadzenia.
BUDOWA PLACU DO STREET WORKOUT PRZY PSP NR 23
W ramach zadania przewidziano wykonanie placyku wraz z nawierzchnią pod urządzenia do
ćwiczeń street workout, montaż urządzeń do ćwiczeń oraz wykonanie ogrodzenia. W roku
2018 przeprowadzono dwa postępowania zapytania ofertowego. Ze względu na złożone
oferty, które przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację zadania, postępowania zostały
unieważnione.
BUDOWA PLACU MANEWROWEGO Z MIEJSCAMI PARKINGOWYMI PRZY WJEŹDZIE
NA CMENTARZ PRZY PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. ŚW. ANNY
W II połowie 2018 roku został wybrany Wykonawca robót, termin zakończenia zadania
przewidziany na koniec kwietnia 2019 roku. W ramach zadania zostanie wykonany plac
manewrowy z miejscami postojowymi, zostanie zamontowane nowe ogrodzenie z bramą
wjazdową i furtką wejściową, wykonana zostanie również: wysepka z otoczaków i nowe
nasadzenia oraz oświetlenie placu poprzez wymianę oprawy oświetleniowej na nowe oprawy
LED na wysięgniku dwustronnym.
BUDOWA PLACU ZABAW
UL. DUNIKOWSKIEGO

„WIEŻOWIEC”

NA

PIASKOWEJ

GÓRZE

PRZY

W ramach zadania przewidziano niwelację terenu pod plac zabaw, zakup i montaż elementów
zabawowych oraz zakup i montaż elementów małej architektury.

RAPORT O STANIE GMINY | Finanse i inwestycje

24 | S t r o n a
„MALINKA” PLAC REKREACYJNO – ZABAWOWY Z PLACEM UTWARDZONYM PRZY
UL. MIESZKA I I 15-LECIA
Zadanie obejmuje budowę parkingu, montaż elementów siłowni zewnętrznej, budowę placu
zabaw, alejek, ścieżek pieszych, montaż oświetlenia, montaż małej architektury oraz montaż
ogrodzenia.
PLAC ZABAW „FUN & FIT”
Zadanie polega na budowie placu zabaw z wykonaniem nowej nawierzchni bezpiecznej
z piasku atestowanego oraz budowie ogrodzenia wokół placu zabaw z elementów
prefabrykowanych – panele ogrodzeniowe stalowe na słupkach stalowych. Projektuje się
wykonanie profilacji i ukształtowania istniejącego terenu w obrębie placu zabaw,
dostosowując spadki i skarpy do budowy placu zabaw. Projektuje się montaż atestowanych
urządzeń wyposażenia placu zabaw oraz montaż wolnostojących słupów oświetleniowych na
fundamentach betonowych z lampami LED zasilanymi ogniwami słonecznymi.
"PLAC ZABAW NOWE MIASTO"
W II połowie 2018 roku został wyłoniony wykonawca robót na przedmiotowym zadaniu,
termin zakończenia realizacji to pierwsza połowa 2019 roku. W ramach zadania zostanie
wykonane doposażenie istniejącego placu w elementy zabawowe (zestaw zabawowy, kiwak,
huśtawka wagowa, huśtawka bocianie gniazdo), montaż stołu do gry w ping-ponga,
wykonanie nowego drenażu i nawierzchni pod urządzenia zabawowe.
PLAC ZABAW PRZY UL. OGIŃSKIEGO, NOWE MIASTO
Zadanie polega na budowie placu zabaw z wykonaniem nowej nawierzchni bezpiecznej
z piasku atestowanego oraz budowie ogrodzenia wokół placu zabaw z elementów
prefabrykowanych – panele ogrodzeniowe stalowe na słupkach stalowych. Projektuje się
wykonanie profilacji i ukształtowania istniejącego terenu w obrębie placu zabaw,
dostosowując spadki i skarpy do budowy placu zabaw.
Projektuje się montaż atestowanych urządzeń wyposażenia placu zabaw takich jak zestaw
zabawowy, karuzela tarczowa, bujak samochód, piaskownica, huśtawka wahadłowa; montaż
nowych elementów małej architektury w postaci ławki oraz kosza na śmieci. W ramach
zadania zaplanowane zostało przeniesienie i zachowanie w obrębie terenu zagospodarowania
istniejących elementów zabawowych oraz elementów małej architektury, będących w dobrym
stanie technicznym. W lutym 2019 roku podpisana została umowa z Wykonawcą.
REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO CMENTARZA W DZIELNICY PONIATÓW WRAZ
Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI
Zadanie obejmuje remont drogi o długości ok. 150 m prowadzącej do cmentarza oraz
wykonanie ok. 10 miejsc postojowych.
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TEREN REKREACYJNY WOKOŁO ULIC BRACI ŚNIADECKICH, GISERSKIEJ, LEGNICKIEJ
Planowane jest wykonanie placu zabaw wraz z nawierzchnią i elementami zabawowymi
(zestaw linowy, huśtawka bocianie gniazdo, piaskownica), ogrodzenia z furtką wejściową,
zamontowanie elementów małej architektury, wykonanie trawnika i nowych nasadzeń oraz
chodnika.
UTWORZENIE TERENU REKREACYJNEGO Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI PRZY
NIERUCHOMOŚCIACH ZAJĄCZKA 6, 6A, 5, 4A WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM WÓD
DESZCZOWYCH Z WW. TERENU ORAZ DZIAŁKI PRZY UL. ZAJĄCZKA 2
Zadanie obejmuje utwardzenie wjazdu oraz podwórek wraz z utworzeniem miejsc
postojowych z kostki betonowej, podłączenie do kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem,
wykonanie odwodnienia liniowego wraz z przełożeniem podłoża istniejącego.
W ramach zadania planuje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni szutrowej, segregację
kruszywa pod kątem jego dalszego wykorzystania, usunięcie materiału rozbiórkowego z jego
utylizacją, stabilizację mechaniczną pozostałej podbudowy z kruszyw, uzupełnienie warstwy
wyrównującej z kruszyw z wykorzystaniem kruszywa z rozbiórki na działkach nr 167/4; 168/2;
170/1 i 170/2, przełożenie nawierzchni z kostki na działce nr 165/6, wykonanie udrożnienia
istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, regulacja wysokościowa
studni istniejących, wykonanie nowej nawierzchni wjazdu z kostki betonowej, wykonanie
nowej nawierzchni ciągów pieszych.
KLUB PIŁKARSKI „PODGÓRZE” WAŁBRZYCH – MODERNIZACJA BOISKA
W ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji płyty boiska, wykonanie placyku
z kostki betonowej przed budynkiem szatniowym, zamontowanie piłkochwytów oraz trybun.
BEZPIECZNE
PODWÓRKO
I UL. LEWARTOWSKIEGO

POMIĘDZY

UL.

PŁUGA,

UL.

KONOPNICKIEJ

Zadanie polega na wykonaniu zagospodarowania terenu, w tym utwardzenie i wyrównanie
nawierzchni kostką betonową, wykonaniu terenów zielonych, placu zabaw wraz z elementami
zabawowymi (karuzela, huśtawka sprężynowa, piaskownica, huśtawka podwójna, zestaw
trzywieżowy), wykonaniu ogrodzenia z furtką wejściową, wyposażeniu placu w regulamin,
wyposażeniu placu w elementy małej architektury oraz usadowienie stołu do ping-ponga.
Całość zadania przeniesiona na 2019 rok.
BUDOWA PARKINGU I NAPRAWA PIESZYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH”
POLEGAJĄCEJ NA REMONCIE I BUDOWIE NOWYCH CHODNIKÓW, SCHODÓW
TERENOWYCH
I
PORĘCZY,
BUDOWA
SCHODÓW
DO
PARKINGU
W ramach zadania została wykonana uzupełniająca dokumentacja projektowo – kosztorysowa
rozszerzona o ciągi piesze przy ul. Karkonoskiej 19. Zapłata nastąpi w roku 2019. Zadanie
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obejmuje dokończenie przebudowy chodników, przebudowy schodów wraz z podjazdem dla
wózków, przebudowę schodów do boksów śmietników, budowę schodów prowadzących do
chodnika oraz remont schodów. Realizacja zadania planowana jest w 2019 roku.
PODZAMCZAŃSKI SKWER – BUDOWA FONTANNY ORAZ ZAGOSPODAROWANIE
TERENU POMIĘDZY ULICAMI HETMAŃSKĄ I GRODZKĄ
Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu, w tym budowę fontanny, remont
istniejących i wykonanie nowych nawierzchni, nasadzenia i pielęgnację zieleni, montaż
obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wykonanie oświetlenia terenu,
wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów, przygotowanie tablic informacyjnych
obrazujących historię osiedla.
Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zleconej
w I półroczu 2018 roku. Brak wykonania wynika z opóźnień opracowania dokumentacji przez
Projektanta. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na 2019 rok
KP GWAREK WAŁBRZYCH Z BEZPIECZNYM I NOWOCZESNYM STADIONEM – ETAP
I ORAZ II
Nastąpiło połączenie zadania z Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016 z zadaniem
z Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017. Wybudowany zostanie nowy pawilon
sportowy z sanitariatami oraz szatniami, pomieszczenie sędziowskie, trenerskie,
pomieszczenie przeznaczone na przechowywanie sprzętu sportowego oraz pralnia.
Zaplanowane środki dotyczą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która zostanie
wykonana w roku 2019. W dniu 24.01.2019 roku podpisano umowę z Projektantem.
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