INWESTYCJE
Wydatki majątkowe na realizację inwestycji w 2019 r. wyniosły 17.976.595,22 zł i stanowiły
18,30 % ogółu wydatków. Znaczący procent wydatków stanowiły wydatki na drogi, w tym na
współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych - 8.291.554,42 zł. Realizacja inwestycji
była możliwa dzięki pozyskanym przez gminę oraz powiat wodzisławski dofinansowaniom na
modernizację dróg gminnej - ul. Zamkowej w Gorzycach oraz powiatowej ul. Raciborskiej
w Gorzycach – Osinach.
Drogi
W Gminie Gorzyce istnieje około 250 km dróg krajowych, powiatowych i gminnych. Łącznie drogi
gminne publiczne liczą około 115 km. W 2019 r. zbudowano, zmodernizowano lub
wyremontowano 1.326 m dróg stanowiących własność gminy, 948 m chodników oraz 1.078 m
kanalizacji deszczowej, na łączną wartość 6.035.824 zł. Wykonano również szereg dokumentacji
projektowych rozbudowy dróg, skrzyżowań itp. na łączą kwotę 53.130 zł.
W 2019 r. wykonano większe inwestycje lub opracowano dokumentacje projektowe przebudowy
dróg dla następujących sołectw:
Czyżowice
wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Nowej
Gorzyce
przebudowa ul. Zamkowej,
przebudowa układu komunikacyjnego przy szkole podstawowej
Osiny
wykonanie projektu skrzyżowania ul. Raciborskiej z ul. Kolejową
Rogów
przebudowa ul. Krzywej
Turza Śl.
Remont mostu na ul. Rzecznej
W 2019 r. gmina Gorzyce współfinansowała również zadania realizowane na drogach
powiatowych. Zakres zadań przedstawia poniższa tabela:
Lp.

1.

2.

Nazwa zadania

Przebudowa drogi
powiatowej nr 3512S
(ul. Raciborska w Gorzycach
i Bełsznicy) od km 1.378 do
2.737,82

Przebudowa nawierzchni
jezdni ul. Wiejskiej
w Uchylsku

Zakres rzeczowy
W wyniku realizacji zadania
przebudowano drogę na
długości 1359 mb.
Wykonano 1359 mb
nawierzchni jezdni.
Przebudowano 1350 mb
oraz wybudowano 150 mb
chodników. Wykonano 1940
mb kanalizacji deszczowej.
Wykonano 1200 mb ścieżek
rowerowych.

Wartość dofinansowania

1.914.168,82 zł

W wyniku realizacji zadania
wykonano 287 mb
nawierzchni jezdni

295.476,13 zł

50.000 zł

3.

Przebudowa drogi
powiatowej nr 5047S
ul. Wodzisławska w Turzy Śl.

W wyniku realizacji zadania
wykonano 798 mb
nawierzchni jezdni

4.

Przebudowa drogi
powiatowej nr 5048S
w Gorzycach - korekta
skrzyżowania

W wyniku realizacji zadania
wybudowano 80 mb
chodnika

50

47.869 zł

Oświetlenie uliczne
Wykonano dokumentacje projektowe oświetlenia ulicznego:
- Rogów ul. Wyzwolenia 230 mb
- Turza Śląska odnoga ul. Mszańskiej 260 mb
Remonty budynków gminnych
Gorzyczki – wykonano termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o wartości
98.340 zł
Siłownie plenerowe i place zabaw
Łączna wartość wykonanych zadań wyniosła w tym zakresie 138.729 zł. Roboty wykonano na
obiektach w Bełsznicy, Czyżowicach, Gorzycach oraz Osinach.
Boiska szkolne
- Bluszczów - wykonano dokumentację projektową modernizacji boiska przy szkole podstawowej
- Olza - wykonano dokumentację projektową modernizacji boiska przy szkole podstawowej
Dokumentacje projektowe kubaturowe i drogowe
Powstały dokumentacje projektowe: termomodernizacji budynku zespołu szkolnoprzedszkolnego w Olzie; modernizacji ulic 27-Marca w Turzy Śląskiej (w trakcie realizacji),
skrzyżowania ul. Raciborskiej z ul. Kolejową w Osinach, ul. Nowej i odnogi ul. Dworcowej
w Czyżowicach.
Na dzień 31.12.2019 r. gmina
modernizacje lub remonty ulic:

posiadała

dokumentacje projektowe pod

LP.

NAZWA ZADANIA

WARTOŚĆ
BRUTTO
ZADANIA

DŁUGOŚĆ
DROGI

1.

Przebudowa drogi gminnej
ul. Kolejowej w sołectwie Osiny

1.200.000 zł

674 m

2.

Przebudowa ul. Mickiewicza
w Gorzycach

2.900.000 zł

936 m

3.

Kompleksowe uzbrojenie terenów
inwestycyjnych leżących wzdłuż
autostrady A1 w subregionie
zachodnim w gminie Gorzyce

9.500.000 zł

1270 m

4.

Osiny – remont skrzyżowania
ul. Raciborskiej z ul. Kolejową

100.000 zł

50 m

5.

Przebudowa ul. Stawowej
w Bełsznicy

221.488 zł

150,33 m

6.

Przebudowa ul. Piaskowej
w Bluszczowie

875.435 zł

340 m

7.

Remont ul. Kopalnianej
w Gorzyczkach, Kolonia Fryderyk
– budowa chodnika

810.000,00

1419 m

8

Czyżowice – rozbudowa odnogi
ul. Nowej

500.000,00

110 m

51

przebudowy,

pozwolenie
w trakcie
opracowania

