WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Wykaz wniosków pozytywnie rozpatrzonych w ramach naboru na środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach,
w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

Lp.

Rodzaj
wnioskodawcy

Kod TERYT
wnioskodawcy

Województwo

Powiat / miasto
na prawach
powiatu

Kwota
wnioskowanych
środków w zł

Szacowany koszt
inwestycji w zł

1

gmina

3010022

wielkopolskie

koniński

Grodziec (gmina
wiejska)

5 000 000,00

5 000 000,00

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji oraz wykonanie
robót budowlanych dla zadania „Budowa siedziby Urzędu Gminy
Grodziec …”. Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę: budynku,
niepodpiwniczonego, piętrowego o pow. zabudowy ok. 910 m2 i pow.
użytkowej ok. 1500 m2, dostosowanego dla osób niepełnosprawnych;
zagospodarowania terenu działki oraz adaptacja budynku o pow. ok. 730
m2.

1 200 000,00 zł

2

gmina

3010112

wielkopolskie

koniński

Stare Miasto (gmina
wiejska)

2 000 000,00

3 500 000,00

Inwestycja dotyczy budowy w miejscowości Żdżary stacji uzdatniania
wody o wydajności 62,5 m3/h
z ujęciami głębinowymi, instalacjami technologicznymi i wpięciem do sieci
wodociągowej. Wykonane
zostaną: otwory studzienne wraz z montażem pomp głębinowych (2 szt.);
budynek SUW, odstojnik
popłuczyn, zbiorniki retencyjne o poj. 200m3 (2 szt.); neutralizator
odcieku, wewnętrzna linia
zasilająca, drogi wewnętrzne, place manewrowe, ogrodzenie i
podłączenie do kanalizacji sanitarnej.
Realizacja zadania zwiększy niezależność gminy w zakresie zaopatrzenia
mieszkańców
w wodę pitną.

800 000,00 zł

3

gmina

3002043

wielkopolskie

czarnkowskotrzcianecki

Krzyż Wielkopolski
(gmina miejskowiejska)

1 200 000,00

1 200 000,00

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lubcz
Mały.
W ramach zadania planowane jest wykonanie drogi w obrębie m. Lubcz
Mały. Do wykonania planowane : 2,4 km drogi.

800 000,00 zł

Gmina

Przedmiot i krótki opis inwestycji

Rekomendacja
Komisji

4

gmina

3014022

wielkopolskie

międzychodzki

Kwilcz (gmina wiejska)

1 300 000,00

1 300 000,00

Modernizacja hydroforni w Luboszu polega na zainstalowaniu nowej
technologii uzdatniania wody wraz z kompleksowym remontem budynku.
Planuje się wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej wraz z instalacją
napędów pomp głębinowych, wykonanie przyłącza do studni,
wprowadzenie wody do budynku, montaż: obudowy termoizolacyjnej
studni, instalację: 3 filtrów IMT1Z, przepływomierzy, sterylizatora,
impulsatora, pompy dozującej środek do dezynfekcji chlorowej oraz
wymianę bramy wjazdowej.

800 000,00 zł

5

gmina

3019052

wielkopolskie

pilski

Miasteczko Krajeńskie
(gmina wiejska)

2 100 000,00

2 100 000,00

Rozbudowa sieci chodników oraz zmiana nawierzchni drogi w
miejscowości Brzostowo.
Projekt przewiduje budowę chodników w celu połączenia dwóch części
miejscowości. Przez specyficzne położenie wioski mieszkańcy nie mogą
bezpiecznie poruszać się po własnym miejscu zamieszkania. Powstaną
również brakujące chodniki, które dopełnią istniejącą już sieć. Wzdłuż
chodników zostanie wyremontowana droga, która obecnie jest w
tragicznym stanie.

700 000,00 zł

6

gmina

3008062

wielkopolskie

kępiński

Rychtal (gmina
wiejska)

5 000 000,00

5 000 000,00

Utw. centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu. Inwestycja polega na
budowie nowego obiektu oświatowego, w którym mieścić się będzie SP
im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu. Budynek będzie zapewniał miejsce
do nauki i rozwoju dla uczniów klas IV- VIII. Bud. będzie zlok. w
sąsiedztwie hali sport. oraz kompleksu boisk sport. Zadanie stanowi
dopełnienie inwest. i polegającej na wybudowaniu nowoczesnego
kompleksu oświatowego SP w Rychtalu dla dzieci i młodzieży z wiosek w
których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa
gospodarki rolnej na ter. gm. Rychtal.

800 000,00 zł

7

gmina

3017011

wielkopolskie

ostrowski

Ostrów Wielkopolski
(gmina miejska)

1 036 993,00

1 056 910,00

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i rozbudowa budynku
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Staszica w Ostrowie
Wielkopolskim. Prace budowlane obejmują: termomodernizację,
wymianę stolarki okiennej/drzwiowej, dach, wykończenie wnętrz,
instalacje sanitarne(wod-kan), elektryczne, gazowe oraz montaż paneli
fotowoltaicznych. Powierzchnia całkowita modernizowanego obiektu
wynosi 320,59m². Działka i budynek znajdują się na obszarze ochrony
konserwatorskiej (rej.683/A
z 07.07.1993r.).

800 000,00 zł

8

gmina

3018022

wielkopolskie

ostrzeszowski

Doruchów (gmina
wiejska)

2 808 900,00

3 121 000,00

Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w popegeerowskiej
miejscowości Torzeniec. Projekt dotyczy przebudowy dróg gminnych
obrębu Torzeniec(nr 840532P,840534P,840565P-początkowy odcinek tej
drogi stanowiący dojazd do Torzeńca należy do obrębu Zalesie) i
wewnętrznych (dz.nr. ewid.649/4,647/2),przystanków autobusowych
wraz z wiatami dostosowanymi do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami oraz oświetlenia wewnątrz miejscowości. Zadanie
będzie służyć wszystkim mieszkańcom Torzeńca.

800 000,00 zł

9

gmina

3019022

wielkopolskie

pilski

Białośliwie (gmina
wiejska)

1 350 130,00

1 350 130,00

Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie-budynku
jednokondygnacyjnego z oddzielnymi wejściami do świetlicy i
przedszkola. Pow.użytk.-340,04m2, w tym: świetlica-255,26m2,
przedszkole-84,78m2. Pom. świetlicy: sale, zaplecze, szatnia, hol,
sanitariaty, w tym WC dla niepełnosprawnych. Pom. przedszkola: sale
zajęć ogólnych i indywidualnych, wiatrołap, zaplecze, zmywalnia, WC dla
niepełnosprawnych, korytarz i zaplecze sanitarne. Budynek wyposażony
w instalacje: elektr., wod-kan, co i gazową.

800 000,00 zł

10

gmina

3029022

wielkopolskie

wolsztyński

Siedlec (gmina
wiejska)

1 460 000,00

1 500 000,00

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę
drogi gminnej w miejscowości Żodyń. Celem realizacji niniejszego
projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców
terenów popegeerowskich. W ramach zadania zostanie przebudowany
ciąg drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię ulepszoną o dł. ok.
700 m wraz z niezbędną infrastrukturą. Odcinek drogi stanowiący drogę
wewnętrzną zostanie zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii dróg
publicznych.

800 000,00 zł

11

gmina

3002052

wielkopolskie

czarnkowskotrzcianecki

Lubasz (gmina
wiejska)

1 455 000,00

1 455 000,00

Przedmiotem inwestycji realizowanej w miejscowości Jędrzejewo i
Lubasz jest:
- budowa s. wodociągowej w m. Lubasz o dł. 2200 m wraz z budową stacji
podniesienia ciśnienia wody i zbiornikiem retencyjnym,
- budowa s. wodociągowej do m. Jędrzejewo o dł. 3100 m,
Dotychczasowa sieć wodociągowa w m. Jędrzejewo korzystała ze stacji
uzdatniania wody, której jakość odbiegała on norm fizyko – chemicznych
dlatego proponuje się wyłączenie nie nadającej się do remontu stacji i
przepięcie istniejącej sieci do nowszej stacji.
W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa właściwości fizykochemicznych wody oraz stabilizacja jej ciśnienia i ilość.

750 000,00 zł

12

gmina

3028062

wielkopolskie

wągrowiecki

Wapno (gmina
wiejska)

1 440 000,00

1 640 000,00

Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, ul.
Kopernika, ul. Długa, ul. Wolności, ul. Sienkiewicza, Powstańców WLKP,
ul. Piaskowa w miejscowości Wapno.
Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg i chodników na drogach
osiedlowych w miejscowości Wapno. Planuje się budowę dróg w
technologii z asfaltobetonu, oraz kostki brukowej o szerokości dróg od
4,50m do 5,0m, chodniki o szerokości od 1,30m do 1,50m. Przedmiotowe
drogi łączą się bezpośrednia z drogą powiatową nr 1580P łączącą gminę
Wapno z Wągrowcem i Damasławkiem, oraz drogą gminną nr 201911P
która to łączy województwo Wielkopolskie z województwem KujawskoPomorskim.

750 000,00 zł

13

gmina

3031042

wielkopolskie

złotowski

Lipka (gmina wiejska)

2 000 000,00

2 000 000,00

Inwestycja dotyczy modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody wraz z
infrastrukturą wodociągową w m. Debrzno Wieś, obręb Debrzno WieśPGR Scholastykowo. Stacja Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą
wodociągowa pochodząca z lat 70-tych ubiegłego wieku, od momentu
wybudowania nie była modernizowana. W związku z powyższym
konieczna jest modernizacja która poprawi jakość, oraz ustabilizuje
ciśnienie dostarczanej wody.

750 000,00 zł

14

gmina

3024042

wielkopolskie

szamotulski

Obrzycko (gmina
wiejska)

3 600 000,00

4 500 000,00

Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Kobylniki. Przewidywana do przebudowy
oczyszczalnia została pobudowana przez PGR w latach 70-tych, a w roku
2001 została częściowo przebudowana. Poprzez budowę i przebudowę
obiektu nastąpi poprawa jakości oczyszczonych ścieków, oraz zwiększenie
mocy przerobowej. Inwestycja wpłynie na unowocześnienie technologii
oczyszczalni i przepływu oczyszczonych ścieków.

750 000,00 zł

15

gmina

3024032

wielkopolskie

szamotulski

Kaźmierz (gmina
wiejska)

4 050 000,00

4 500 000,00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś w
miejscowość Kaźmierz, obręb Kaźmierz gmina Kaźmierz.
Przewiduje się wykonanie sieci kanalizacyjnej o łącznej długości ok. 2869
mb, w tym ok.190 mb rurociągu tłocznego PE 125, ok. 804,5 mb rurociągu
tłocznego PE 110, dwie tłocznie ścieków, ok. 1534 mb rurociągu
grawitacyjnego PVC 250 oraz ok. 340,5 mb przyłączy PVC 160 w ilości ok.
44 szt. w tym przyłącze do pałacu w Kaźmierzu, będącego dawną siedzibą
KPGR.

750 000,00 zł

16

gmina

3002073

wielkopolskie

czarnkowskotrzcianecki

Trzcianka (gmina
miejsko-wiejska)

1 046 400,00

1 308 000,00

Przedmiotem zadania jest modernizacja dróg i budowa sieci
kanalizacyjnej na terenie wsi Runowo. Przebudowie ulegnie droga
prowadząca do zabudowań o szer. 4,5 m i długości 1745 m, droga
prowadząca do kościoła o szer. 4,5 m i długości 515 m drogi na terenie
byłego osiedla PRG o szer. 4,5 m i długości 285 m oraz budowa sieci
kanalizacyjnej o długości 102 m, zakończonej szczelnym zbiornikiem
bezodpływowym. Modernizacja dróg przeprowadzona będzie w
technologii kostki betonowej oraz płyt „jomb”.

700 000,00 zł

17

gmina

3009063

wielkopolskie

kolski

Kłodawa (gmina
miejsko-wiejska)

1 200 000,00

1 200 000,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy wiejskiej w m.Rycerzew,
spełniającej rolę wiejskiego centrum kultury dla kompleksu miejscowości
położonych wokół tej wsi, z uwagi na brak w sołectwach sąsiednich
takiego obiektu. Przewiduje się budowę świetlicy parterowej metodą
tradycyjną, wraz zapleczem kuchennym, pozwalającym na wykorzystanie
spożywania posiłków dostarczanych przez miejscowe firmy kateringowe.
Zakres robót obejmuje również budowę przyłączy i utwardzenie terenu
kostką betonową.

600 000,00 zł

18

gmina

3002022

wielkopolskie

czarnkowskotrzcianecki

Czarnków (gmina
wiejska)

1 000 000,00

1 000 000,00

Inwestycja dotyczy przebudowy drogi gminnej ul. Parkowej w Gębicach
wraz z infrastrukturą towarzyszącą rekreacyjno-sportową. Droga znajduje
się w obrębie zabudowy mieszkalno-usługowej, łączy się z drogą
powiatową nr 1342P oraz obiektem użyteczności publicznej „Nasz Dom –
Gębice”. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej drogi,
zlokalizowane są zagospodarowane działki mieszkalne oraz osiedle
bloków. Obecny stan techniczny jest bardzo zły-występują liczne
zapadnięcia, dziury, wyboje i ubytki.

700 000,00 zł

19

gmina

3021033

wielkopolskie

poznański

Buk (gmina miejskowiejska)

2 000 000,00

2 000 000,00

Budowa drogi gminnej nr 324104P Otusz- Huby
Inwestycja planowana jest w miejscowości Otusz, gmina Buk, gdzie w
okresie PRL działały PGR-y. Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej
drogi o długości ok. 1,425 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt
zakłada dostosowanie parametrów przebudowywanej drogi do obecnie
obowiązujących przepisów w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

600 000,00 zł

20

gmina

3022033

wielkopolskie

rawicki

Miejska Górka (gmina
miejsko-wiejska)

1 000 000,00

1 500 000,00

Przedmiotem wniosku jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociągowej w miejscowości Roszkówko”. Zadanie będzie obejmowało
budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami
kanalizacyjnymi, budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej
(ciśnieniowej), a także budowę sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w
Roszkówku. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 3,14 km,
natomiast sieci wodociągowej - 1,25 km.

600 000,00 zł

21

gmina

3022053

wielkopolskie

rawicki

Rawicz (gmina miejskowiejska)

1 032 170,00

1 214 318,00

Projekt przewiduje inwestycje w miejscowości popegeerowskiej
Żołędnica:
1. Budowa remizy strażackiej OSP na działce o pow. zabudowy 120m2 i
całkowitej pow. użytk. 99,84m2. Budynek będzie posiadał 3
pomieszczenia socjalne, garaż i sanitariaty. Obiekt zasilany za pomocą
instalacji fotowoltaicznej.
2. Przebudowa budynku mieszkalnego na przedszkole o całkowitej pow.
użytkowej 104,95m2 z kotłownią, montażem kotła na pelet o mocy
22kW. Wykonanie podjazdu do budynku dla niepełnosprawnych i placu
zabaw.

600 000,00 zł

22

gmina

3006032

wielkopolskie

jarociński

Kotlin (gmina wiejska)

800 000,00

800 000,00

Przedmiotem inwestycji jest odwiert dwóch studni głębinowych w
Magnuszewicach w celu zapewnienia i zaspokojenia zapotrzebowania w
wodę mieszkańców. Inwestycja składa się z dwóch etapów: Etap I –
roboty wiertnicze i zabudowa kolumn filtrowych - wykonanie odwiertów
2 studni; Etap II – pompowanie oczyszczające, dezynfekcja otworów,
pompowanie pomiarowe. Nowe ujęcie zabezpieczy niedobory wody,
stanowić będzie również rezerwę w razie awarii aktualnego ujęcia

600 000,00 zł

23

gmina

3010032

wielkopolskie

koniński

Kazimierz Biskupi
(gmina wiejska)

2 841 480,00

3 157 200,00

Oddolna inicjatywa stworzenia przestrzeni życiowej społeczności lokalnej
zamieszkującej obszar zlikwidowanego państwowego gospodarstwa
rolnego we wsi Nieświastów w Gminie Kazimierz Biskupi poprzez
rewitalizację miejscowości.

600 000,00 zł

24

gmina

3007022

wielkopolskie

kaliski

Brzeziny (gmina
wiejska)

950 000,00

1 000 000,00

Projekt ma na celu zakup samochodu wielofunkcyjnego z przeznaczeniem
do prawidłowego funkcjonowania systemu wodno-ściekowego poprzez
systematyczne opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości
ciekłych oraz do zimowego utrzymania dróg z m. Rożenno, Fajum,
Jamnice, Natalin (obręb Jamnice), Brzeziny. Pojazd będzie
wykorzystywany do utrzymania czystych terenów ww miejscowości,
posłuży do usuwania awarii kanalizacyjnych i konserwacji sieci oraz
odśnieżania.

600 000,00 zł

25

gmina

3010132

wielkopolskie

koniński

Wierzbinek (gmina
wiejska)

1 300 000,00

1 300 000,00

Przebudowa drogi gminnej relacji Kryszkowice - Krzymowo.
Inwestycja polega na przebudowie drogi na odcinku 2,66 km wraz z
chodnikiem o długości 680 m. Na odcinku 1 km droga posiada
nawierzchnię asfaltową mocną zniszczoną, a pozostała część jest
gruntowa. Cała droga jest w złym stanie technicznym i wymaga pilnej
przebudowy. Prace będą polegały na wykonaniu koryta, podbudowy,
nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdów, utwardzeniu poboczy. W
Kryszkowicach funkcjonowało PGR.

600 000,00 zł

26

gmina

3012033

wielkopolskie

krotoszyński

Koźmin Wielkopolski
(gmina miejskowiejska)

850 000,00

900 000,00

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernizacja kompleksu
sportowego w Koźminie Wielkopolskim. Zakres prac budowlanych będzie
obejmował: prace demontażowe i rozbiórkowe, budowę boiska do piłki
nożnej z nawierzchnią syntetyczną, budowę muru oporowego, halę
pneumatyczną. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i
techniczne nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane.

600 000,00 zł

27

gmina

3017052

wielkopolskie

ostrowski

Przygodzice (gmina
wiejska)

1 000 000,00

1 170 000,00

Projekt dotyczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w
Przygodzicach ul. Gospodarcza i tereny inwestycyjne. W miejscowości
Przygodzice funkcjonował PGR.
Planowana inwestycja dotyczy uporządkowania gospodarki wodnokanalizacyjnej w zakresie budowy:
- sieci wodociągowej o długości 0,831 km wraz z hydrantami pożarowymi
6 szt;
- sieci kanalizacyjnej o długości 0,893 km wraz z przepompownią ścieków
1 kpl.

600 000,00 zł

28

gmina

3027052

wielkopolskie

turecki

Malanów (gmina
wiejska)

1 700 000,00

1 700 000,00

Inwestycja polega na budowie drogi (dz.771 Dziadowice), która umożliwi
mieszkańcom Bibianny dojazd do szkoły podstawowej w Dziadowicach.
Przedmiotem inwestycji jest budowa 1,5 km drogi o 4m szerokości jezdni
z nawierzchni bitumicznej. Inwestycja obejmie dokumentację
kosztorysowo-projektową i roboty budowlane m.in.: pomiar, wycinkę
drzew, odtworzenie rowu, roboty w wykopie i nasypie, przepusty rurowe,
położenie masy, uzupełnienie poboczy. Istniejąca żwirowa droga nie
spełnia norm bezpieczeństwa.

400 000,00 zł

29

gmina

3020052

wielkopolskie

pleszewski

Gołuchów (gmina
wiejska)

900 000,00

920 286,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Szkudła. Celem operacji jest
przebudowa istniejącego przepustu trzy otworowego z rur betonowych o
śr. 2,0 m stanowiącego jednocześnie zastawkę na rzece Ciemnej dla
zbiornika retencyjnego oraz przebudowa drogi obejmująca wykonanie
nowej nawierzchni, chodnika oraz kanalizacji deszczowej.

600 000,00 zł

30

gmina

3018012

wielkopolskie

ostrzeszowski

Czajków (gmina
wiejska)

1 000 000,00

1 000 000,00

Przedmiotem wniosku jest inwestycja pn.: „Budowa drogi na ul. Leśnej w
Czajkowie na odcinku o długości 510 m”. W ramach planowanej
inwestycji zostaną wykonana droga o nawierzchni asfaltowej o szerokości
5 m i długości 510 mb wraz z odwodnieniem, kanałem technologicznym,
chodnik z kostki beton-brukowej jednostronny o długości 510 mb,
oznakowanie pionowe oraz zainstalowane zostanie oświetlenie wzdłuż
drogi. Realizacja zadania zwiększy atrakcyjność inwestycyjną gminy.

600 000,00 zł

31

gmina

3008042

wielkopolskie

kępiński

Łęka Opatowska
(gmina wiejska)

2 044 315,00

4 088 629,00

Inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniami ścieków, przyłączami i odbudową nawierzchni w
miejscowości Siemianice. Realizacja inwestycji pozwoli na przyłączenie do
zbiorczego systemu ok 85% mieszkańców miejscowości, oraz takich
obiektów jak Szkoła, OSP, Klub Sportowy czy Dom Parafialny. Inwestycja
pozwoli na skanalizowanie ok 170 indywidualnych gospodarstw
domowych zamieszkiwanych przez ok 850 mieszkańców. Długość
powstałej sieci kanalizacyjnej wyniesie ok 3248 m, ok. 2380m kanalizacji
grawitacyjnej i 868m kanalizacji tłocznej.

600 000,00 zł

32

gmina

3019083

wielkopolskie

pilski

Wyrzysk (gmina
miejsko-wiejska)

800 000,00

800 000,00

Planuje się przebudowę świetlicy wiejskiej w Bąkowie. W ramach zadania
zaplanowano docieplenie ścian i dachu, wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej oraz wymianę źródła ogrzewania, które aktualnie jest na
nieekologiczne paliwo stałe. Planuje się montaż pompy ciepła wraz z
instalacją fotowoltaiczną. Ponadto planuje się gruntowny remont
pomieszczeń oraz zagospodarowanie otoczenia świetlicy. Na terenie wsi
znajdowały się grunty na których, produkcję prowadziło PGR Dąbki.

600 000,00 zł

33

gmina

3029012

wielkopolskie

wolsztyński

Przemęt (gmina
wiejska)

1 022 850,41

1 022 850,41

Budowa drogi na ul. Dębowej wraz z odwodnieniem na ul. Dębowej, ul.
Podgórnej i ul. Lipowej w m. Mochy (nr obr. 0011). Planowane do
utwardzenia ulica to droga wewnętrzna tworząca połączony układ dróg
wraz z ul. Podgórną i ul. Lipową. Ul. Dębowa łączy się z dr. powiatową nr
3820P, natomiast ul. Podgórna i ul. Lipowa, gdzie zbudowane zostanie
odwodnienie, a w przyszłości także nowa droga łączą się z dr.
Wojewódzką nr 305. Na odcinku dróg znajdują się zabudowania
jednorodzinne i gospodarcze, do których zostanie poprawiony dostęp.
Inwestycja przewiduje wykonanie jezdni na dł. ok. 353 mb
z kostki brukowej, wraz ze zjazdami i chodnikiem oraz budowę kanalizacji
deszczowej o dł. ok. 428,58 m.

600 000,00 zł

34

gmina

3004033

wielkopolskie

gostyński

Krobia (gmina miejskowiejska)

816 000,00

1 020 000,00

Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach
przy ul. Fabrycznej 54
W ramach inwestycji planowane jest wykonanie prac budowlanych
mających na celu zmniejszenie zużycia energii w popegeerowskim
budynku Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach oraz modernizację
elewacji. Prace obejmować będą docieplenie dachu oraz ścian budynku,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródła ciepła,
przebudowę instalacji elektrycznej, C.O i gaz, przebudowę tarasu oraz
prace wykończeniowe.

500 000,00 zł

35

gmina

3003072

wielkopolskie

gnieźnieński

Mieleszyn (gmina
wiejska)

1 100 000,00

1 100 000,00

Celem zadania jest skomunikowanie mieszkańców miejscowości
Dziadkowo i Dziadkówko z pozostałą częścią gminy. Zakres rzeczowy to:
- przebudowa drogi gminnej publicznej 282016P klasy L w
miejscowościach Dziadkowo i Dziadkówko od 0+000,00 do 2+100,00 o
długości 2100 mb, realizowanych na działkach nr 27 i 21, o szerokości
nawierzchni bitumicznej 3,0 m z mijankami o szerokości 2,0 m.
- obustronne pobocze tłuczniowe o szer. 2*0,75m gr. h=10 cm z
oczyszczonymi i odtworzonymi rowami przydrożnymi.
- wjazdy do posesji oraz zjazd w drogi gminne oraz pola uprawne o
nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej na podbudowie tłuczniowej
doprowadzone do granicy pasa drogowego.
Droga gminna Dziadkowo – Dziadkówko rozpoczyna się przy drodze
powiatowej 2182P, a kończy przy ostatnich zabudowaniach w
Dziadkówku.

500 000,00 zł

36

gmina

3017072

wielkopolskie

ostrowski

Sieroszewice (gmina
wiejska)

795 000,00

795 000,00

Przedmiotem inwestycji będzie rozbudowa sieci wodociągowej o nowe
ujęcie wody wraz ze zbiornikiem na wodę w miejscowości Psary.
Inwestycja zostanie wykonana poprzez budowę studni głębinowej o
głębokości 72m wraz niezbędną infrastrukturą oraz zbiornika wodnego o
pojemości 200m3. Planowana inwestycja pozwoli na zabezpieczenie
dostaw wody dla miejscowości Psary i Rososzyca z terenów
popegeerowskich oraz awaryjnie będzie mogła wspierać zaopatrywanie w
wodę pozostałe miejscowości z terenu gminy

500 000,00 zł

37

gmina

3023072

wielkopolskie

słupecki

Strzałkowo (gmina
wiejska)

840 000,00

840 000,00

Bud. sali wiejskiej – dz. nr 84/2, Skarboszewo. Bud. murowany,
parterowy, niepodpiwniczony. Zaprojektowano wielofunkcyjną salę o
pow. ok. 70 m2, pom. pomocnicze (wc, kuchnię i pom. socjalne),
zagospodarowanie terenu (nawierzchnie, chodniki, parking). Pow. wew.
pom. 118,18 m2. Bud. przeznaczony do pobytu max 30 osób. Dostępny
dla osób niepełnosprawnych. W bud. będzie się znajdować mobilne
urządz. szerokopasmowego Internetu. Planowane jest wykonanie zab.
paneli fotowoltaicznych, oświetlenie LED.

500 000,00 zł

38

gmina

3022042

wielkopolskie

rawicki

Pakosław (gmina
wiejska)

850 000,00

850 000,00

Przedmiotem planowanej inwestycji jest zakup nowego, średniego wozu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie wraz z
wyposażeniem gaśniczym. Samochód zastąpi dotychczas używany wóz
bojowy, który ze względu na swój wiek i stan powinien zostać wycofany z
użytkowania. Zakup ten pozwoliłby strażakom jeszcze lepiej spełniać
swoje zadania, rozwijać się i podnosić swoje możliwości bojowe
wykorzystywane w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych. Tym samym zakup
wozu przyczyniłby się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
miejscowości Chojno, w której funkcjonowały kiedyś PGR oraz
mieszkańców całej Gminy Pakosław i sąsiednich gmin, na terenie których
strażacy z OSP Chojno uczestniczą w akcjach. Wielu druhów jednostki
pracuje równocześnie w Państwowej Straży Pożarnej, posiada
uprawnienia ratowników i co jest warte szczególnego podkreślenia
uprawnienia ratowników medycznych. Jednostka dzięki doposażeniu i
świetnie wyszkolonej kadrze może także brać udział w zwalczaniu
skutków pandemii Covid-19, a także ubiegać się o przyłączenie do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, o co zabiega od pewnego
czasu.

500 000,00 zł

39

gmina

3009102

wielkopolskie

kolski

Osiek Mały (gmina
wiejska)

700 000,00

700 000,00

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA DZIAŁKACH NR
274/1,257,105,103,5,328/1,323,23/1,64,339/1,83/1,87/3,281,78/30,85/1
, 319/3,319/2, 319/1, 70/5, 81/7, 81/21, 78/17 W DĘBACH SZLACHECKICH
I NR 2 W BORECZNI MAŁEJ

500 000,00 zł

40

gmina

3014033

wielkopolskie

międzychodzki

Międzychód (gmina
miejsko-wiejska)

3 885 895,39

3 885 895,39

Inwestycja to remont zabytkowego obiektu dworu w Mniszkach,
wchodzącego w skład Centrum Edukacji Regionalnej i
Przyrodniczej.Gmina wykonała już remont dachu. Kontynuacja remontu
(wnętrza, elewacja) umożliwi wykorzystywanie na działalność edukacji
region. i przyrodn., a także udostępnianie na zebrania wiejskie i
działalność społ.W ramach prac zaplanowano wymianę okien, drzwi oraz
przebudowę wnętrz (11 pomieszczeń).Niezbędne jest wyremontowanie
instalacji wewnątrz: elektrycznej i wod.-kan., umożliwiając spełnianie
aktualnych wymagań

500 000,00 zł

41

gmina

3019032

wielkopolskie

pilski

Kaczory (gmina
wiejska)

1 200 000,00

1 600 000,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali wiejskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu na działce nr 190/3 położonej w
miejscowości Krzewina, gmina Kaczory. Budynek sali wiejskiej z zapleczem
socjalnym i tarasem jest obiektem parterowym bez podpiwniczenia, z
dachem płaskim dwuspadowym o kącie nachylenia połaci dachu 20°, z
kalenicą główną usytuowaną równolegle do osi drogi gminnej, wykonany
w technologii tradycyjnej murowanej. Elewacje ścian i cokołu ocieplone
styropianem lub wełną mineralną, wykonane metodą lekko-mokrą, ściany
nadziemia wykończone tynkiem strukturalnym, ściany fundamentowe –
cokół tynk żywiczny.
Powierzchnia zabudowy 442,00 m2,
Powierzchnia użytkowa 316,03 m2.
Stolarka okienna drewniana klejona lub PVC, stolarka drzwiowa zew.
aluminiowa. Budynek Sali i taras przy budynku zadaszone dachem
dwuspadowym i jednospadowym o konstrukcji drewnianej, kryty blachą
fałdową (trapezową). Powierzchnia tarasu, wejścia utwardzone kostką
betonową w technologii „Polbruku”.
Projektowany obiekt sali wiejskiej z zapleczem służyć będzie
mieszkańcom wsi w celach spotkań mieszkańców, ogólnych zebrań, zajęć
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Realizacja projektu jest
odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców. Budynek będzie pełnić ważne
funkcje społeczne w życiu lokalnej społeczności. Pozwoli to przede
wszystkim stworzyć miejsce do spotkań mieszkańców, organizowania
imprez okolicznościowych, kulturalnych i rekreacyjnych, zwiększyć
stopień integracji mieszkańców oraz poprawić wizerunek miejscowości.

500 000,00 zł

42

gmina

3019062

wielkopolskie

pilski

Szydłowo (gmina
wiejska)

800 000,00

1 300 000,00

Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór (województwo
wielkopolskie, powiat pilski, Gmina Szydłowo, obręb Nowy Dwór –
identyfikator 301906_2.0081)
Gmina Szydłowo jest największą pod względem powierzchniowym gminą
w powiecie pilskim, sołectwa są rozproszone dlatego, też infrastruktura
sanitarna stanowi poważne wyzwanie inwestycyjne w budżecie
samorządu. Proces skanalizowania Gminy przebiega w miarę możliwości
finansowych budżetu lub pozyskania środków zewnętrznych. W 2020
roku dostęp do sieci kanalizacyjnej miało zaledwie 51% mieszkańców
gminy.
Zadanie obejmuje zaprojektowanie sieci kanalizacyjnej wraz ze szczelnym
zbiornikiem bezodpływowym o pojemności 100 m3 i długości sieci około
990 metrów. W ramach projektu przewidziane jest wybudowanie sieci
kanalizacyjnej.

500 000,00 zł

43

gmina

3029033

wielkopolskie

wolsztyński

Wolsztyn (gmina
miejsko-wiejska)

677 425,00

677 425,00

Zagospodarowanie terenu ogrodu społecznego „Cztery pory roku” w m.
Obra (obręb geodezyjny Obra), obejmujące budowę amfiteatru – sceny
wraz z trybunami o łącznej powierzchni zabudowy 221 m2, budowę
altany o powierzchni zabudowy 27 m2 oraz budowę ciągów
komunikacyjnych z płyt betonowych 50x50x7 cm i kostki betonowej
6x6x6 cm o łącznej powierzchni ok. 387m2.

500 000,00 zł

44

gmina

3031072

wielkopolskie

złotowski

Zakrzewo (gmina
wiejska)

585 000,00

650 000,00

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej położonej w
Kujankach stanowiących integralną część miejscowości Kujan - obręb
ewidencyjny Kujan. W ramach zadania na odcinku 0,245 km zostanie
wykonana nowa nawierzchnia drogi z kostki betonowej, powstaną
miejsca postojowe o nawierzchni z płyt ażurowych oraz zostanie
wykonane oświetlenie tej części drogi. Nawierzchnia drogi, miejsc
postojowych i zjazdów zostanie wykonana z uwzględnieniem szybkiego
odprowadzenia wody opadowej przy pomocy spadków podłużnych i
poprzecznych.

500 000,00 zł

45

gmina

3017082

wielkopolskie

ostrowski

Sośnie (gmina wiejska)

490 000,00

496 847,38

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej w
miejscowości Granowiec. Zadanie polegać będzie na zmianie nawierzchni
drogi z gruntowo-tłuczniowej na nawierzchnię asfaltową wraz
z
wykonaniem nowej podbudowy oraz poboczy z tłucznia o powierzchni
755 m2. Przebudowana droga będzie mieć długość 755 m i szerokość 4 m.
Zakres prac obejmować będzie też montaż dwóch znaków drogowych.

450 000,00 zł

46

gmina

3021052

wielkopolskie

poznański

Dopiewo (gmina
wiejska)

690 000,00

690 000,00

Zagospodarowanie terenu wokół kościoła pw. św. Marcina i św. Piotra w
Okowach w Konarzewie.
Zakres zadania: budowa drogi wewn. o dł. ok. 240 m; chodnika
zlokalizowanego po stronie zabudowań mieszkalnych; parkingu wraz z
odwodnieniem i oświetleniem (w granicach działek gm.) z włączeniem w
drogę powiatową; pozostałe obszary objęte projektem zieleni.
Szer. istniejącego pasa drogowego: 8,5 - 18 m.
Istniejąca zabudowa: budownictwo mieszkalne jednorodzinne i
budownictwo sakralne objęte ochroną konserwatora zabytków.

400 000,00 zł

47

gmina

3021083

wielkopolskie

poznański

Kostrzyn (gmina
miejsko-wiejska)

765 000,00

900 000,00

Przedm. wniosku jest bud. świetlicy wiejskiej z wyposażeniem. Realizacja
inw. zapewni mieszkańcom wsi miejsce użyt.publ. służące wzrostowi
aktywności i integracji lok. społeczności. Bud. świetlicy będzie służyć
wszystkim mieszkańcom,pozwoli na rozszerzenie działalności lokalnych
stowarzyszeń/tworzenie nowych. Dzięki tej inwestycji stworzy się miejsce
do m.in. zebrań wiejskich,zajęć pozalekcyjnych, kulturalnych i
hobbystycznych. Bud. umożliwi również bezpłatny dostęp do komputera
oraz Internetu.

400 000,00 zł

48

gmina

3021103

wielkopolskie

poznański

Mosina (gmina
miejsko-wiejska)

834 000,00

834 000,00

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z
przyłączem do budynków mieszkalnych we wsi Sowiniec w Gminie
Mosina (9 przyłączy wodociągowych). Podłączenie nowej sieci
wodociągowej zostanie wykonane do istniejącego w ul. Sowinieckiej
wodociągu oraz zlokalizowanej przy niej zabudowy mieszkaniowej w
miejscowości Sowiniec. Wybudowany zostanie wodociąg o długości
394,90 m, o średnicy DN100 mm. Na zakończeniu projektowanej sieci
wodociągowej zaprojektowano nierdzewny hydrant nadziemny, służący
do celów przeciwpożarowych oraz umożliwiający płukanie i odwadnianie
sieci.

400 000,00 zł

49

gmina

3017023

wielkopolskie

ostrowski

Nowe Skalmierzyce
(gmina miejskowiejska)

900 000,00

1 000 000,00

W ramach inwestycji wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne przy
Szkole Podstawowej w Droszewie, gmina Nowe Skalmierzyce.
Projektowane boisko o wymiarach 22x44 m o nawierzchni poliuretanowej
wraz z 3 torowa bieżnią o długości 60 m i skokiem w dal. Boisko umożliwi
uczniom z terenów wiejskich uprawienie następujących dyscyplin: piłki
nożnej, siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, tenisa oraz lekkoatletyki.

400 000,00 zł

50

gmina

3025052

wielkopolskie

średzki

Zaniemyśl (gmina
wiejska)

620 000,00

620 000,00

Przedmiotem inwestycji jest: „Adaptacja istniejącego budynku
usługowego na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu” w
miejscowości Czarnotki w celu zapewnienia bezpiecznego miejsca
spotkań i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców obszarów
wiejskich do zaspokajania potrzeb kulturalno-integracyjnych. Inwestycja
obejmuje przebudowę istniejącego budynku tym: wykonanie instalacji
wewnętrznych, robót malarskich, pokrycia dachowego, stolarki okiennej i
drzwiowej, pokrycie podłóg i ścian wraz z remontem mini-amfiteatru,
który znajduje się obok budynku świetlicy.

400 000,00 zł

51

gmina

3009032

wielkopolskie

kolski

Chodów (gmina
wiejska)

550 000,00

550 000,00

Przebudowa i budowa dróg w miejscowości Chodów. Realizacja inwestycji
zakłada przebudowę istniejących dróg asfaltowych wraz z chodnikami, a
także budowę drogi (zmiana nawierzchni z gruntowej na asfaltową) wraz
z chodnikiem. Po realizacji inwestycji sporządzony zostanie projekt stałej
organizacji ruchu w Chodowie, aby zapewnić poprawę warunków
bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu, również pieszych.
Planowana inwestycja oraz wprowadzenie m.in. ograniczenie prędkości
poruszających się pojazdów poprawi warunki bezpieczeństwa uczniów i
pracowników szkoły podstawowej

400 000,00 zł

52

gmina

3030023

wielkopolskie

wrzesiński

Miłosław (gmina
miejsko-wiejska)

700 000,00

700 000,00

Zadanie dotyczy kompleksowej budowy drogi wraz z budową sieci
kanalizacji deszczowej w miejscowości Lipie o łącznej długości 800
metrów. Niezbędna inwestycja podyktowana jest faktem, że w tej wiosce
brakuje dróg utwardzonych. Kompleksowa budowa wpłynie pozytywnie
na bezpieczeństwo dzieci i dorosłych, którzy codziennie pokonują tę
drogę do autobusu szkolnego oraz komunikacji miejskiej. Po
wybudowaniu inwestycji znikną: kurz, pył, błoto, kałuże, które nie
powalają normalnie funkcjonować mieszkańcom tej miejscowości.

400 000,00 zł

53

gmina

3015053

wielkopolskie

nowotomyski

Opalenica (gmina
miejsko-wiejska)

500 000,00

500 000,00

Zadanie ma na celu utwardzenie nawierzchni drogi gminnej numer
380017P w miejscowości Niegolewo o długości około 990 mb.
Nawierzchnia zostanie utwardzona za pomocą płyt drogowych typu PDTP
ułożonych z dwóch i trzech rzędów, przestrzeń pomiędzy płytami zostanie
wypełniona kruszywem. W ramach zadania zostanie wykonanych 12
zjazdów do posesji mieszkańców oraz w około 200 metrowych odstępach
dodatkowe pasy płyt (poszerzenia) ułatwiające wymijanie się pojazdów
na drodze.

400 000,00 zł

54

gmina

3016032

wielkopolskie

obornicki

Ryczywół (gmina
wiejska)

600 000,00

800 000,00

Przebudowa drogi w miejscowości Radom

400 000,00 zł

55

gmina

3019032

wielkopolskie

pilski

Kaczory (gmina
wiejska)

500 000,00

620 675,91

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 130547P
Dziembowo-Dziembówko.
Droga przebiega po działce o numerze geodezyjnym 577/1 stanowiącej
własność gminy Kaczory. Przedmiotowa droga gminna łączy drogę
powiatową nr 1160P stanowiąc krótszy dojazd do miejscowości
Dziembówko i Dziembowo.
Podstawowe założenia projektowe do przebudowy drogi:
- droga klasy L (jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, dwukierunkowa),
- szerokość jezdni - 5,50m,
- pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe (dwustronne) 2%,
- szerokość poboczy 0,75m,
- pochylenie poprzeczne poboczy jednostronne 8%,
- nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy.
Wzdłuż całego odcinka drogi zaprojektowano łącznie 3 zjazdy na drogi
boczne gruntowe, 2 po stronie prawej i 1 po stronie lewej drogi.

400 000,00 zł

56

gmina

3021042

wielkopolskie

poznański

Czerwonak (gmina
wiejska)

671 668,48

671 668,48

Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Stacji
Uzdatniania Wody w Owińskach, wody pobieranej z utworów
trzeciorzędowych zalegających na głębokości ponad 100 m, w celu
zapewnienia wody o odpowiedniej jakości i dostatecznej ilości oraz
bezpieczeństwa dostaw dla mieszkańców na obszarach obsługiwanych
przez stacje.

350 000,00 zł

57

gmina

3015063

wielkopolskie

nowotomyski

Zbąszyń (gmina
miejsko-wiejska)

400 000,00

475 000,00

Elementy zadania (Działka nr: 90/15), obręb Nowa Wieś:
1. Sala Wiejska, pow. zabudowy~87,50 m2, konstrukcja tradycyjna, dach
dwuspadowy z wiązarów drewnianych, blachodachówka.
2. Wiata rekreacyjna przy sali wiejskiej, pow. zabudowy~24,00 m2,
konstrukcja drewniana szkieletowa, dach dwuspadowy, blachodachówka.
3. Zagospodarowanie terenu, pow. zabudowy ~ 400,00 m2, utwardzenie,
montaż małej architektury, wyk. nasadzeń drzew i terenów zielonych.
Koszt realizacji zadania to 475 000,00 zł brutto (w tym FS 16 000,00).

350 000,00 zł

58

gmina

3007012

wielkopolskie

kaliski

Blizanów (gmina
wiejska)

400 000,00

500 000,00

Przebudowa drogi gminnej (na odcinku od drogi gminnej 674175P do
posesji nr 60), położonej w miejscowości Brudzew na odcinku 330mb.
Droga jest w bardzo złym stanie technicznym. Zaplanowano wykonanie
podbudowy, ułożenie nawierzchni asfaltowej o szer. 5m. Przyjęte
parametry drogi w pełni zabezpieczają potrzeby komunikacyjne i
bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych.

300 000,00 zł

59

gmina

3013012

wielkopolskie

leszczyński

Krzemieniewo (gmina
wiejska)

400 000,00

400 000,00

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Bojanice, która będzie
stanowiła kontynuację istniejącej ścieżki pieszo rowerowej. Długość
planowanej do budowy ścieżki ok 400 m. Nawierzchnia wykonana z
betonu asfaltowego ograniczona obustronnie obrzeżami chodnikowymi
na ławie betonowej z oporem. Projektowana ścieżka o szerokości 2,50m.

300 000,00 zł

60

gmina

3013022

wielkopolskie

leszczyński

Lipno (gmina wiejska)

700 000,00

700 000,00

Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie wraz z zagospodarowaniem
terenu wokół świetlicy.
Planowana inwestycja obejmuje:
• Budowę świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i sanitarnym o pow.
ok. 128 m2
• Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na który składa się: wiata
rekreacyjna (altana) o konstrukcji drewnianej, boisko trawiaste do mini
piłki nożnej, boisko do siatkówki plażowej, siłownia zewnętrzna, tor
rowerowy, parking wraz z drogą manewrową oraz ścieżki utwardzone
kostką brukową betonową.

300 000,00 zł

61

gmina

3021123

wielkopolskie

poznański

Pobiedziska (gmina
miejsko-wiejska)

900 000,00

900 000,00

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
KOCANOWIE Z REMONTEM BUDYNKU ŚWIETLICY ORAZ BUDOWĄ DROGI
DOJAZDOWEJ.
Planuje się wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej z
oświetleniem, miejsc parkingowych przy obiekcie, zagospodarowanie
terenu na cele placu zabaw, boiska do gry w siatkówkę oraz siłowni
zewnętrznej z wyposażeniem i elementami małej architektury. Ponadto
przewiduje się remont budynku świetlicy połączony z termomodernizacją.

300 000,00 zł

62

gmina

3016023

wielkopolskie

obornicki

Rogoźno (gmina
miejsko-wiejska)

430 000,00

590 000,00

Zadanie przewiduje wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Słomowo wraz z wykonaniem pompowni prowadzących
ścieki do istniejącego zbiornika bezodpływowego. Zakłada się
wybudowanie 1000 mb rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wraz 1400 mb rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej. W ramach
tych działań ok. 158 osób będzie mogło korzystać z tego systemu, tym
samym rezygnując z użytkowania wysłużonych często uszkodzonych
zbiorników indywidualnych na nieczystości płynne. W ramach zadania
wykonane zostaną również naprawy nawierzchni chodników i dróg
rozebranych podczas prowadzenia prac.

300 000,00 zł

63

gmina

3010142

wielkopolskie

koniński

Wilczyn (gmina
wiejska)

650 000,00

650 000,00

Zadanie pt. „Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie
terenu w miejscowości Kopydłówek”.
Na działce nr ew. 11/85, obręb Kopydłówek projektuje się:
- utworzenie boiska sportowego,
- utwardzenie drogi dojazdowej ,
- utworzenie miejsca postojowego,
- zakup i montaż elementów małej architektury, urządzeń siłowni
zewnętrznej montowanych na pylonie oraz urządzeń placu zabaw, m.in:
chata (altana) grillowa o wymiarach 5x5 metrów, kosze na śmieci,
ławeczki, piłko chwyty, zestaw do siatkówki (słupki, siatka, osłony, linie),
twister-wahadło, wioślarz-orbitrek, drabinka-podciąg nóg, huśtawka,
wahadło, bujak sprężynowy, itp.),
- zakup i montaż kontenerowej świetlicy wiejskiej,
- nasadzenia zieleni, ogrodzenie i oświetlenie części terenu.
W Kownatach funkcjonowało PGR.

300 000,00 zł

64

gmina

3005032

wielkopolskie

grodziski

Kamieniec (gmina
wiejska)

500 000,00

500 000,00

Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków w
Puszczykowie. Budynki mieszkalne zostaną podłączone do oczyszczalni za
pomocą sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. W ramach
inwestycji zainstalowane zostaną: przyłącza, przepompownia
dwupompowa oraz oczyszczalnia biologiczna. Powstanie także poletko
roślinne, do którego odprowadzane będą oczyszczone ścieki. Obecnie
ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych co stanowi duże
utrudnienie i koszty dla mieszkańców.

300 000,00 zł

65

gmina

3031062

wielkopolskie

złotowski

Tarnówka (gmina
wiejska)

400 000,00

400 000,00

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi w miejscowości
Bartoszkowo ma odcinku 194 m z oświetleniem ulicznym oraz budowę
placu zabaw. W ramach projektowanej przebudowy drogi założono
wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 4,00 m .

300 000,00 zł

66

gmina

3002062

wielkopolskie

czarnkowskotrzcianecki

Połajewo (gmina
wiejska)

345 288,37

345 288,37

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnątrz miejscowości
Połajewo. Długość projektowanego do przebudowy odcinka ulicy
Parkowej wynosi 351,30 m. Prace polegać będą na wymianie istniejących
krawężników betonowych na nowe o tych samych wymiarach,
wypełnieniu wybojów w jezdni betonem asfaltowym, wyrównaniu profilu
podłużnego i poprzecznego jezdni w najbardziej zdeformowanych
miejscach betonem asfaltowym, ułożeniu nowej nawierzchni z betonu
asfaltowego, wymianie nawierzchni chodnika oraz zjazdów.

250 000,00 zł

67

gmina

3021132

wielkopolskie

poznański

Rokietnica (gmina
wiejska)

400 000,00

400 000,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w ciągu ul. Pawłowickiej w
miejscowości Pawłowice (obręb Pawłowice)w ramach przebudowy ul.
Pawłowickiej. Chodnik o długości ok. 450m i szer. 2m. Inwestycja
rozpoczyna się od początku miejscowości Pawłowice za ciekiem Samica
Kierska. Krawężnik wzdłuż chodnika będzie wyniesiony na wysokość 12
cm powyżej krawędzi jezdni. Uwzględniono również dojścia do posesji
prowadzące do furtek mieszkańców. Realizacja zakłada budowę
wyniesionego peronu autobusowego.

250 000,00 zł

68

gmina

3024022

wielkopolskie

szamotulski

Duszniki (gmina
wiejska)

350 000,00

350 000,00

„Przebudowa drogi gminnej nr 263539P w miejscowości Ceradz Dolny –
ul. Parkowa na odcinku od km 0+000,00 do km 0+859,84” poprzez
wykonanie nakładki z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni
bitumicznej oraz budowie zjazdów i poboczy z kruszywa łamanego 031,5mm. Odwodnienie jezdni odbywać się będzie poprzez odpowiednie
ukształtowanie podłużne i poprzeczne odprowadzające wody deszczowe
na tereny zielone. Szerokość pasa ruchu 2x2,25m, szerokość pobocza
0,75m.

250 000,00 zł

69

gmina

3005043

wielkopolskie

grodziski

Rakoniewice (gmina
miejsko-wiejska)

387 198,40

774 396,80

Projekt zakłada modernizację boiska piłkarskiego przy stadionie miejskim
w Rakoniewicach. W ramach inwestycji zaplanowano przeprowadzenie
robót których efektem będzie wykonanie płyty boiska o wymiarach 100 x
64 m wraz z nawadnianiem oraz wyposażenie stadionu m.in. w: bramki,
kabiny dla zawodników i trybuny.

250 000,00 zł

70

gmina

3010123

wielkopolskie

koniński

Ślesin (gmina miejskowiejska)

300 000,00

300 000,00

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa remizy strażackiej o
dwustanowiskowy garaż wraz z pomieszczeniem socjalnym.
Lokalizacja inwestycji: woj. wielkopolskie, powiat koniński, Gmina Ślesin
obręb Wąsosze, działka nr 157

250 000,00 zł

71

gmina

3015012

wielkopolskie

nowotomyski

Kuślin (gmina wiejska)

300 000,00

350 000,00

Celem przedsięwzięcia jest budowa budynku gospodarczo-garażowego o
powierzchni 100 m2 dla dwóch samochodów pożarniczych oraz
modernizacja aktualnej siedziby OSP Michorzewo. Obecnie OSP znajduje
się w budynku, który pełni funkcje zarówno siedziby, miejsca spotkań jak i
magazynu na sprzęt. Budynek pochodzi z początków XX wieku i
praktycznie od tej pory nie był modernizowany. Ponadto jest on zbyt
mały, aby pomieścić posiadany sprzęt, stad konieczność budowy nowego
budynku. Nowy budynek ma pełnić funkcje garażu, z kolei w aktualnym
budynku remizy odbywać mają się spotkania organizacyjne oraz
szkoleniowe strażaków. Mieścić mają się tam pomieszczenia sanitarne
oraz magazyn sprzętu niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia
akcji. Ponadto na nowo wybudowanym budynku, który wybudowany ma
być obok starej strażnicy, planowane jest zamontowana instalacji
fotowoltaicznej.

250 000,00 zł

72

gmina

3007102

wielkopolskie

kaliski

Szczytniki (gmina
wiejska)

300 000,00

347 307,86

Inwestycja obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez
modernizację i przebudowę zbiornika wodnego w celu zwiększenia
retencji wody w mc Szczytniki (obręb geodezyjny Szczytniki). W ramach
inwestycji zostanie przebudowany zbiornik wraz z remontem zastawki
piętrzącej i urządzeń spustowych o powierzchni około 11 200 m2. Skarpy
zbiornika zostaną obsiane trawą i umocnione kiszką faszynową. Wlot i
wylot rowu do zbiornika zostanie umocniony narzutem kamiennym. Na
istniejącej na zbiorniku wyspie, siedliska ptaków, zostaną uformowane i
umocnione kamieniem skarpy.

200 000,00 zł

73

gmina

3023052

wielkopolskie

słupecki

Powidz (gmina
wiejska)

650 000,00

700 000,00

Zadanie realizowane będzie w m. Charbin, obręb ewidencyjny Powidz.
Inwestycja polega na: a)zakupie i posadowieniu świetlicy kontenerowej
wraz z instalacją OZE, b)budowie boisk: do piłki siatkowej plażowej i
wielofunkcyjnego wraz z elementami małej architektury, c)budowie
oświetlenia. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom m. Charbin
dostępu do usług kulturalnych oraz możliwości efektywnego i
pożytecznego spędzenia wolnego czasu. Zabudowa, w tym bloki
mieszkalne ma charakter PoPGROwski.

200 000,00 zł

74

gmina

3021093

wielkopolskie

poznański

Kórnik (gmina miejskowiejska)

350 000,00

350 000,00

W ramach inwestycji zakupiony przez Gminę budynek handlowy (o pow.
ok. 70m2) w Kromolicach przebudowany zostanie na miejsce aktywizacji
ludności wiejskiej - świetlicę wiejską. Nowa świetlica mieścić będzie salę
spotkań, sanitariaty oraz zaplecze kuchenno-techniczne. Budynek
zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach
inwestycji przebudowane zostaną instalacje oraz zagospodarowany
zostanie teren wokół budynku. Świetlica zostanie wyposażona w meble i
sprzęt AGD.

200 000,00 zł

75

gmina

3003032

wielkopolskie

gnieźnieński

Gniezno (gmina
wiejska)

438 107,00

438 107,00

Rewitalizacja miejscowości Łabiszynek – przebudowa drogi wewnętrznej,
która prowadzi do bloków. Zakres przebudowy drogi to wymiana obecnej
zdegradowanej nawierzchni na nową na odcinku 300 metrów bieżących i
szerokości 5 metrów oraz chodnikami. Po wykonaniu tej inwestycji
zostanie ułatwiony dostęp do budynków mieszkalnych (bloków), budynki
te były kiedyś w zarządzie dawniejszych PGR. Zaznaczyć należy, że droga
należy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jednak Gmina chce
rozpocząć taką inwestycje, aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców.

200 000,00 zł

76

gmina

3019073

wielkopolskie

pilski

Ujście (gmina miejskowiejska)

288 120,08

288 120,08

Budowa drogi na terenie wsi Jabłonowo na działce nr 162, gmina Ujście.
Planowana długość do realizacji drogi wynosi 200 mb., o powierzchni
1000 m2, z kostki betonowej, stanowi rozbudowę istniejącej już
infrastruktury drogowej, powiązanej z funkcjonującym na terenie gminy
systemem dróg.

200 000,00 zł

77

gmina

3018052

wielkopolskie

ostrzeszowski

Kraszewice (gmina
wiejska)

350 000,00

350 000,00

Przedmiotem wniosku jest inwestycja pn.: „Budowa drogi gminnej w
miejscowości Jelenie”, która jest drogą gminną o długości 600 m. W
ramach planowanej inwestycji zostaną wykonane: roboty drogowe, prace
związanie z wykonaniem oświetlenia przy drodze z zastosowaniem lamp
energooszczędnych typu led.

200 000,00 zł

78

gmina

3029022

wielkopolskie

wolsztyński

Siedlec (gmina
wiejska)

225 000,00

250 000,00

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz
rozbudowę i modernizację remizy OSP w miejscowości Chobienice. Celem
realizacji niniejszego projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
terenów popegeerowskich. W ramach zadania zostanie rozbudowany
garaż oraz dobudowany magazyn sprzętu i środków gaśniczych z
niezbędną infrastrukturą, co pozwoli na bezpieczne przechowywaniu
pontonu będącego na wyposażeniu OSP.

200 000,00 zł

79

gmina

3014012

wielkopolskie

międzychodzki

Chrzypsko Wielkie
(gmina wiejska)

263 840,00

329 800,00

Inwestycja polegająca na: wymianie rur wodociągowych, likwidacja
azbestowych (271 metrów), wymiana przyłączy do posesji, utwardzenie
nawierzchni pieszo-jezdni wraz z wykonaniem spływów wody deszczowej
i likwidacją barier architektonicznych (705m2), doświetlenie ciągu
komunikacyjnego lampami hybrydowymi solarno-wiatrowymi (5
punktów), wykonanie miejsca postojowego dla rowerów w miejscowości
Łężce, tzw. ulicy Koziej.

200 000,00 zł

80

gmina

3001023

wielkopolskie

chodzieski

Budzyń (gmina
wiejska)

264 000,00

440 000,00

Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Brzekiniec. Zadanie obejmuje
przebudowę drogi dojazdowej do byłego Zakładu Rolnego (Kombinat PGR
Budzyń) obok zabudowy mieszkalnej, placu zabaw, boiska. Zakres: droga
o nawierzchni bitumicznej na dł. 291,0m, szer. nawierzch. 5,5-6,0m,
krawężniki betonowe, oznakowane przejście dla pieszych (oświetl.
dedykowane, lampy ostrzegawcze), bariery segmentowe U-12, ścieki
przykrawężnikowe, oświetlenie drogowe ( 8szt). Jedyny wyjazd ze wsi do
drogi powiatowej.

200 000,00 zł

81

gmina

3016032

wielkopolskie

obornicki

Ryczywół (gmina
wiejska)

150 000,00

200 000,00

Budowa chodnika w Orłowie

150 000,00 zł

82

gmina

3021143

wielkopolskie

poznański

Stęszew (gmina
miejsko-wiejska)

216 000,00

270 000,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika retencyjnego na terenie
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sapowice. Na działce nr 196/8 w
Sapowicach znajdują się główne obiekty SUW. Inwestycja ma na celu
rozbudowę układu uzdatniania wody o retencję pozwalająca na
zabezpieczenie wody dla odbiorców. Zaprojektowano zbiornik stalowy
prefabrykowany o pojemności użytkowej 100 m 3

150 000,00 zł

83

gmina

3028033

wielkopolskie

wągrowiecki

Gołańcz (gmina
miejsko-wiejska)

163 643,90

163 643,90

Remont świetlicy wiejskiej w Czesławicach.
Inwestycja polega na remoncie wnętrza świetlicy. W zakres prac wchodzą
m.in.: roboty rozbiórkowe posadzek i ścianek obłożonych tynkiem i
glazurą, wykłucie otworu drzwiowego i zamurowanie otworu
istniejącego; położenie nowych posadzek na izolacji; uzupełnienie
tynków, malowanie ścian i położenie płytek ceramicznych na ścianach w
kuchni i sanitariacie; wentylacja; wykonanie stropu podwieszanego;
montaż parapetów wewnętrznych oraz stolarki drzwiowej.

150 000,00 zł

84

gmina

3008072

wielkopolskie

kępiński

Trzcinica (gmina
wiejska)

250 000,00

250 000,00

Popegeerowskie os. Spółdzielcze w m. Laski zamieszkuje 336 osób, z
których wiele czynnie działa w OSP Laski. Przedmiotem inwestycji jest
rozbudowa garażu OSP w Laskach. Dotychczasowy garaż, który jest
miejscem garażowania wozów bojowych OSP Laski, znajduje się w
budynku Domu Ludowego, który pełni również funkcję kulturalną,
integracyjną oraz prozdrowotną. W 2020r. z dofinansowania ze środków
Komendanta Głównego PSP oraz Gminy Trzcinica zakupiony został nowy
średni wóz bojowy dla tej jednostki. Pojawiła się więc konieczność
rozbudowy istniejącego garażu.

150 000,00 zł

85

gmina

3001032

wielkopolskie

chodzieski

Chodzież (gmina
wiejska)

150 000,00

180 000,00

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi. Inwestycja zlokalizowana
jest w miejscowości Podanin w gminie Chodzież. Budowa będzie
prowadzona w obrębie istniejącego pasa drogowego wyznaczonego przez
linie rozgraniczające działkę o numerze geodezyjnym 345/3 będącą we
władaniu gminy. W obecnym stanie jest to droga o nawierzchni
tłuczniowej i gruzu budowlanego z licznymi nierównościami i ubytkami
(dziurami) utrudniającymi komunikację. Założenia projektowe wg
dokumentacji technicznej obejmują roboty drogowe w ramach których
wykonana zostanie przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi wraz z
korektą istniejącej niwelety. W zakres zadania wchodzą roboty
pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne, ustawienie krawężników, wykonanie
nawierzchni utwardzonej i roboty wykończeniowe.
W efekcie wykonana zostanie nowa nawierzchnia utwardzona z kostki
betonowej na długości 112 m i szerokości od 4 d- 5 m.
Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe przez
zastosowanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych
nawierzchni na pobocza.

150 000,00 zł

86

gmina

3004052

wielkopolskie

gostyński

Piaski (gmina wiejska)

152 733,00

218 190,00

Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z infrast. tech. w
Bodzewku Drugim (na działce nr 84/8) pow. zab. 59,048 m2 z wykorzy.
OZE. Kontenery o pow. użyt. 51,048 m2 posadowione na płycie fundam.
Wyposażenie: inst. wod- kan., elektr., inst. wentyl., oświet. i ogrzew.
elektry. Zostanie zamontowany zbiornik bezodp. Świetlica to: łazienka z
prysz, aneks kuch., pom. socj i sala świet. Na dachu inst. fotowolt. moc
6,0 kWp. Infrastruktura: chodniki, stojaki do rowerów, zadaszenie,
wiatrołap

100 000,00 zł

87

gmina

3004052

wielkopolskie

gostyński

Piaski (gmina wiejska)

152 733,00

218 190,00

Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z infrast. tech. w
Drzęczewie Drugim (na działce nr 124/14) pow. zab. 59,048 m2 z
wykorzy. OZE. Kontenery o pow. użyt. 51,048 m2 posadowimy na płycie
fundam. Wyposażenie: inst. wod- kan., elektr., inst. wentyl., oświet. i
ogrzew. elektry. Zostanie zamontowany zbiornik bezodp. Świetlica to:
łazienka z prysz, aneks kuch., pom. socj i sala świet. Na dachu inst.
fotowolt. moc 6,0 Wp. Infrastruktura: chodniki, stojaki do rowerów,
zadaszenie, wiatrołap

100 000,00 zł

88

gmina

3008052

wielkopolskie

kępiński

Perzów (gmina
wiejska)

160 000,00

200 000,00

Remont elewacji budynku gminnego w Miechowie, w którym znajduje się
m.in. świetlica wiejska oraz remiza strażacka. Inwestycja obejmuje
uzupełnienie ubytków tynku, gruntowanie oraz malowanie elewacji o
powierzchni około 590 m2. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji
zabytków. Na wniosek mieszkańców zadanie zostało ujęte w funduszu
sołeckim na 2021 r.

100 000,00 zł

89

gmina

3003062

wielkopolskie

gnieźnieński

Łubowo (gmina
wiejska)

200 000,00

200 000,00

Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w
Łubowie o jedno stanowisko postojowe dla wozów strażackich”.
Rozbudowana część będzie parterowa, niepodpiwniczona z dachem
skośnym 2 spadowym jako kontynuacja istniejącej części budynku w
kierunku południowo-zachodnim. Wykonane zostaną niezbędne prace
budowlane w celu nawiązania do istniejącego budynku.

100 000,00 zł

90

gmina

3017033

wielkopolskie

ostrowski

Odolanów (gmina
miejsko-wiejska)

160 000,00

200 000,00

Inwestycja polega na modernizacji świetlicy wiejskiej w Tarchałach
Wielkich. Zakres prac obejmować będzie skucie starego tynku oraz
wykonanie nowego tynku mineralnego – strukturalnego o gr. ca 3-5 mm,
na ścianach zewnętrznych na pow. ca 721 m2, przemalowanie
parapetów, montaż nowych parapetów, przemurowanie kominów wraz z
nałożeniem tynku, ocieplenie ścian fundamentowych płytami
styropianowymi oraz wykonanie nowej opaski wokół budynku z kamienia
ozdobnego otoczonego obrzeżem betonowym.

100 000,00 zł

91

gmina

3001023

wielkopolskie

chodzieski

Budzyń (gmina
wiejska)

1 050 000,00

1 400 000,00

Budowa ścieżki rowerowej ( dojazd do pracy) w ciągu ul.: Rogozińskiej i
Gumowej w Budzyniu. Zakres: trakt rowerowy na dł. 1.390m przy dr. ul. w
m. Budzyń. Par. tech.: szer. 2,6m-3,1m,ciąg rowerowy i zjazdy o
nawierzch. z miesz. miner.-asfalt., barierki segment. U-12,znaki aktywne,
oświetl. na 4 przejściach, C-9/ U-5c, ścieki przykrawężnik.,oznak. poz. i
pion., separacja ruchu, oświetl. led. (42szt) na całej dł. ścieżki,
skrzyżow.19szt(wys.). Inwest. do rekreacji i bezp. dojazd do miejsc pracy.

200 000,00 zł

92

gmina

3001043

wielkopolskie

chodzieski

Margonin (gmina
miejsko-wiejska)

500 000,00

700 000,00

93

gmina

3001053

wielkopolskie

chodzieski

Szamocin (gmina
miejsko-wiejska)

1 400 000,00

1 600 000,00

94

gmina

3002032

wielkopolskie

czarnkowskotrzcianecki

Drawsko (gmina
wiejska)

700 000,00

700 000,00

Budowa ulic: Jagodowa i Grzybowa w miejscowości Klotyldzin, z kostki
betonowej typu eko-domino.
Zadanie polega na utwardzeniu 513 mb dróg zlokalizowanych na terenie
osiedli powstałych w miejscu
dawnych PGR-ów. Inwestycja zmieni oblicze „popegeerowskiej”
miejscowości i będzie dla
mieszkańców wyrazem nastającej sprawiedliwości społecznej. Zasada
sprawiedliwości społecznej
nakazuje, aby dostęp do tej podstawowej infrastruktury był taki sam na
terenach wiejskich, gdzie
funkcjonowały PGR-y, jak i na terenach miejskich. Realizacja zadania jest
efektem wyrównywania
różnic

200 000,00 zł

Uzbrojenie terenów mieszkalnictwa przy ulicach Piaskowej, Noteckiej i
Łącznej w Szamocinie

400 000,00 zł

Inwestycja dot. rozbudowy budynków remiz Ochotniczej Straży Pożarnej
w popegeerowskiej wsiach Pęckowo i Kawczyn. Obecnie strażacy
stacjonują w remizach, których stan techniczny jest zły a powierzchnia nie
jest w stanie pomieścić całego sprzętu przeciwpożarowego strażaków.
Realizacja zadania jest niezbędna do prawidłowego zapobiegania i
likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmos. i
awarii tech., których skutki zagrażają życiu osób, mieniu albo środowisku
naturalnemu.

200 000,00 zł

41 450 000,00 zł

