
BUDŻET NA 2022 R. PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ GMINY NIEGOWA 

 Na ostatniej sesji Rady Gminy Niegowa Wójt Gminy Mariusz Rembak 

przedstawił do zatwierdzenia budżet na 2022 r. Po raz pierwszy w historii budżet gminy 

przekroczy 40 milionów złotych. Wydatki określone zostały w wysokości  41 959 250 

złotych z czego wydatki inwestycyjne - majątkowe na prawie 16 milionów złotych 

(prawie 40% całego budżetu gminy), jak do tej pory średnia roczna kwota 

przeznaczana na inwestycje to 3-4 miliony złotych. Zaplanowanych do wykonania 

zostało ponad 20 zadań inwestycyjnych z czego większość jest dofinansowana 

środkami pochodzącymi z zewnątrz m.in.: środki pozyskane w ramach Polskiego 

Ładu, środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg oraz środki z Unii Europejskiej: 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalny Program Operacyjny woj. 

Śląskiego. Większość środków inwestycyjnych, a dokładnie ponad 8 milionów 

przeznaczona została na najbardziej oczekiwane inwestycje wodociągowe - wymiany 

starych azbestowych rur w miejscowościach: Bliżyce, Mzurów, Gorzków Stary i Nowy 

oraz Ludwinów. Prawie 2,5 miliona złotych przeznaczone zostało na inwestycje 

kanalizacyjne: przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowy i remonty 

oczyszczalni ścieków i przepompowni. Prawie 2 miliony zabezpieczone zostały na 

budowę wolnostojących zbiorników wodnych w pięciu miejscowościach. Również 

ponad 2 miliony przewidziano na inwestycje termomodernizacyjne budynków 

użyteczności publicznej tj.; Szkoła Podstawowa w Niegowie, dawny budynek szkoły w 

Ogorzelniku oraz budynek GOK w Niegowie. Szczegółowy wykaz zadań 

inwestycyjnych poniżej. Projekt budżetu został pozytywnie oceniony przez regionalną 

Izbę Obrachunkową w Katowicach. Budżet został przyjęty jednogłośnie 15 głosami za.  

ZADANIA WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY NIEGOWA NA 2022 R. 

 
1.  Budowa przebudowa wodociągu w miejscowości Gorzków Nowy, Gorzków Stary i 
Ludwinów,Mzurów-5.471.628zł - poziom dofinansowania 95% 
2.  Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyce gm. Niegowa 
Etap I dla drogi powiatowej – 2.701.000zł poziom dofinansowania 63,63% 

3. Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 250m3 w 
miejscowościach Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów” – 
1.830.000zł poziom dofinansowania - 95%  

4.  Budowa sieci wodociągowej i przebicie istniejących przyłączy wody w ul. Kościelnej 
w miejscowości Trzebniów- 35.000zł /dokumentacja/ - środki własne 100% 

5. Przebudowa i rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Niegowie – wykonanie 
koncepcji, docelowo wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej  kwota                
300 000,00zł. – środki z subwencji kanalizacyjnej 100% 

6. Przebudowa i rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Niegowie – m.in. 
piaskownia, zlewnia ścieków, stacja odwadniania osadu wraz z dmuchawami  kwota 
1.540 185,00zł. - środki z subwencji kanalizacyjnej 100% 

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Niegowa - 
wykonanie koncepcji, docelowo wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej 
kwota 150 000,00zł - środki z subwencji kanalizacyjnej 100% 



 

8. Przebudowa przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
Niegowa – kwota 380 000,00zł- środki z subwencji kanalizacyjnej 100% 

9. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 680010S Bobolice- Mirów i 680013S 
Mirów-Łutowiec- Moczydło – 140.000zł  /dokumentacja/ - środki własne 100% 

10.  „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1713S z drogą gminną Nr 
680010S w m. Mirów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi 
powiatowej od przebudowanego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą wojewódzką 
nr 789 w m. Niegowa wykonanie dokumentacji  - 50 000,00 zł – zadanie 
współfinasowane w 50% ze Starostwem Powiatowym w Myszkowie 
 
11. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa” – 
budynek szkoły podstawowej wymiana okien + wykonanie instalacji fotowoltaicznej - 
880.000zł – poziom dofinansowania 85% 
 
12. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Ogorzelnik” budynek 
byłej szkoły podstawowej, docieplenie, wymiana okien + wykonanie instalacji fotowoltaicznej - 
514.000zł – poziom dofinansowania 85% 
 

13. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 680054S  w miejscowości Dąbrowno 
wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego – 674.323zł – poziom dofinansowania 50% 
 
14. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie- 706.200zł 
poziom dofinansowania 85% 
 
15. Budowa remizo-świetlicy na potrzeby mieszkańców sołectwa Łutowiec wraz z 
bezodpływowym zbiornikiem na ścieki poj. 10m3 oraz pozostałą infrastrukturą 
techniczną”.- 150.000zł -- środki własne 100%  

16. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne –146.533zł w tym modernizacja 
środowiska serwerowego w budynku urzędu gminy – poziom dofinansowania 100% 
17. Zagospodarowanie działki Nr 672 w miejscowości Moczydło – 80.000zł środki 
własne 100% 
 
18. Adaptacja poprzez przebudowę i termomodernizację budynku na remizę strażacką 
dla potrzeb OSP z terenu gminy Niegowa – 50.000zł/.opracowanie dokumentacji/ - 
środki własne 100% 
 
19. Utrzymanie, zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy - 45.000,00 
środki własne 100% 
 
20. Dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców do wymiany kotłów – 40.000zł środki 
własne 100% 
 
21. Wydatki majątkowe/ inwestycyjne w kwocie 160.000 zł  przeznaczone na wykup 
gruntów środki własne 100% 
 



22. Wydatki majątkowe/ inwestycyjne w kwocie 20.000zł zostały zaplanowane na 
opracowanie dokumentacji  dróg transportu rolnego z  FOGR 


