
Wnioski złożone przez Gminę Kunice w roku 2020/2021 o środki finansowe z programów 

rządowych na realizację zadań inwestycyjnych  

 

Łącznie złożono 10 wniosków na kwotę dofinansowania 27.082.315,00 zł  z czego 3 wnioski pozostają 

w trakcie rozpatrywania, 2 rozpatrzone pozytywnie – przyznane dotacje w łącznej wysokości 

2.172.965,00 zł , 5 wniosków nie otrzymało dofinansowania.  

Złożone wnioski dotyczą zadań inwestycyjnych pn.: 

- złożono 3 wnioski o dofinansowanie ważnych dla gminy inwestycji z  Rządowego Funduszu Polski Ład 

tj. Programu Inwestycji Strategicznych, tj. 

1) „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni w rejonie ulicy Rolniczej, 

Legnickiej i Działkowej w miejscowości Kunice”. W ramach inwestycji zostanie wybudowana 

tłocznia ścieków o wydajności 93,01 m3/h oraz przebudowana i rozbudowana sieć kanalizacji 

sanitarnej ciśnieniowej oraz grawitacyjnej. Wniosek złożony został na kwotę dotacji 

2.161.000,00 zł przy całkowitym koszcie inwestycji 2.278.000,00 zł. Wniosek w trakcie 

rozpatrywania. 

2) „Budowa kontenerowej pompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody czystej oraz 

infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m. Spalona g. Kunice, na działkach nr 285/17, 

286 w obr. Spalona”. Wniosek złożony został na kwotę dotacji 1.366.000,00 zł przy całkowitym 

koszcie inwestycji 1.437.500,00 zł. Wniosek w trakcie rozpatrywania. 

3) „Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Kunice, Spalona, Bieniowice, 

Szczytniki nad Kaczawą, Golanka Górna, Szczytniki Małe”. W ramach inwestycji powstaną drogi 

o nawierzchni asfaltowej z utwardzonymi poboczami z oświetleniem i chodnikami. Wniosek 

złożony został na kwotę dotacji 6.092.350,00 zł  przy całkowitym koszcie inwestycji 

6.413.000,00 zł. Wniosek w trakcie rozpatrywania. 

- 2 wnioski złożono o dofinansowanie inwestycji realizowanych w miejscowościach gdzie 

funkcjonowały zlikwidowane PGR-y : 

1) Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kunicach wraz z łącznikiem. Wniosek 

złożony na kwotę dotacji 3.000.000,00 zł przy całkowitym szacunkowym koszcie inwestycji 

3.000.000,00 zł.  

2) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w popegeerowskiej m.Spalona tj. 

Modernizacja przepompowni ścieków i studni rewizyjnych wraz z odcinkową wymianą sieci 

kanalizacji sanitarnej, Modernizacja kontenerowej pompowni wody wraz z budową zbiornika 



wody. Wartość szacunkowa inwestycji 1.863.450,00 zł z tego wnioskowana kwota dotacji – 

1.500.000,00 zł.  

- 4 wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst na realizację 

następujących zadań : 

1) Przebudowa sieci wodnościekowej wybudowanej w latach 90-tych w 8 miejscowościach na 

terenie gminy Kunice. Wartość szacunkowa inwestycji 3.900.000,00 zł z tego wnioskowana 

kwota dotacji 3.120.000,00 zł.  

2) Budowa sal gimnastycznych w m. Kunice i Bieniowice jako przeciwdziałanie wykluczeniu 

dzieci i młodzieży gminy Kunice. Wartość szacunkowa inwestycji to 6.050.000,00 zł z czego 

wnioskowana kwota dotacji wynosi 4.000.000,00 zł.  

3) Przebudowę i modernizację dróg gminnych o dł.4.758 mb wraz z budową oświetlenia 

drogowego na odcinku 1.670 mb w 7 miejscowościach gminy Kunice. Szacowany koszt 

inwestycji wynosi 5.348.000,00 zł, wnioskowana kwota dotacji to 4.500.000,00 zł.  

4) Poprawę bezpieczeństwa drogowego poprzez montaż 106 energooszczędnych lamp 

oświetleniowych w technologii LED na obszarze 2 miejscowości Kunic i Spalonej. Kwota  

wnioskowanej dotacji wynosi 670.000,00 zł przy szacunkowym koszcie projektu 670.000,00 zł.  

-1 wniosek ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów z przeznaczeniem na 

wydatki majątkowe w kwocie 672.965,00 zł.  
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