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NASZA GMINA                  Wiadomości Przelewickie

Zadania przewidywane do realizacji:
• Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lucinie wraz z wyposażeniem  
i budową przyległego placu zabaw, planowany termin zakończenia paździer-
nik 2014 r.;
• Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiatowo wraz  
z zagospodarowaniem terenu przyległego i wyposażeniem świetlicy, planowa-
ny termin zakończenia listopad 2014 r.;
• Budowa boiska sportowego w Przywodziu;
• Przebudowa boiska sportowego oraz placu zabaw w Wołdowie;
• Remont pomieszczeń sanitarnych w świetlicach wiejskich w Ślazowie  
i Płońsku;
• Remont istniejącej hydroforni w Żukowie, planowany termin zakończenia za-
dania sierpień 2014 r. Koszt całkowity zadania: 143.085 zł, w tym dofinansowa-
nie z PROW 67.522 zł;
• Przebudowa, rozbudowa z częściową budową drogi wewnętrznej wraz z nie-
zbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na dz. nr: 132, 148,178,179, 
201, 212, 216, 218, 221, 231/1, 232/1, 245, 250/1, 399/5 w obr. Przelewice, 
koszt całkowity zadania: 2.219.758 zł. Z uwagi na duży koszt zadania prze-
widuje się etapowanie zadania w ramach posiadanych środków finansowych:  
I etap (od PG Przelewice do SP ZOZ Przelewice), II etap (od SP ZOZ Przele-
wie do drogi powiatowej) i III etap (od SP ZOZ Przelewice do Stacji Paliw i dro-
gi powiatowej).
W ramach zadania zostanie ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa wybudowa-
ny zostanie system kanalizacji, odwadniający drogę, oświetlenie uliczne, chod-
niki, zatoka autobusowa przy PG Przelewice. Planowany termin realizacji za-
dania: 2014-2016 r.

Zadania przewidziane w zakresie projektowania i przy-
gotowywania wniosków o dofinansowanie:
• Przebudowa i remont infrastruktury hydroforni, oczyszczalni i przepompowni 
ścieków w Gminie Przelewice;
• Budowa ścieżki rowerowo-pieszej po dawnej trasie kolejowej.

W ramach umowy z ENEOS-em, związanej z poprawą jakości i efektywno-
ści oświetlenia na terenie gminy zamontowano nowe punkty świetlne na ist-

niejących słupach energetycznych w miejscowościach: Przelewice, Jesionowo, 
Rutnica, Płońsko, Rosiny i Przywodzie. Koszt w wysokości 36.000 zł poniosła  
w całości Gmina.

Kolejny już raz Gmina Przelewice przystąpiła do Gryfickiej Grupy Zakupowej  
w celu przeprowadzenia postępowania na zakup energii elektrycznej na okres 
od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. Przy drogach kategorii powiatowe 
powstały chodniki w miejscowościach Ślazowo i Kosin.
Koszt dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego sfinansowało Sta-
rostwo Powiatowe w Pyrzycach w wysokości 15.000 zł, a pozostałe koszty  
w kwocie 157.000 zł poniosła Gmina. 

 

Złożone w 2013 r. wnioski o dofinansowanie
zadań inwestycyjnych:

• do Stowarzyszenia  LGD „Lider Pojezierza” o dofinansowanie zadania pn. 
„Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lucinie w celu powstania Punktu 
Kultury i Informacji Rolniczej”. Planowany koszt całkowity projektu 631969 zł, 
planowana kwota dofinansowania 415047 zł. Po dokonanych uzupełnieniach  
i wyjaśnieniach w Urzędzie Marszałkowskim WZ zawarto umowę o przyznanie 
pomocy na w/w zadanie, uszczegóławiające nazwę zadania tj. „Przebudowa  
i remont świetlicy wiejskiej w Lucinie wraz z wyposażeniem i budową przyległe-
go placu zabaw”. W ramach planowanego zadania zostanie przeprowadzony 
remont generalny lokalu świetlicy wraz z niezbędną przebudową pomieszczeń, 
budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia 
świetlicowego. Ponadto na działce sąsiedniej do świetlicy zostanie wybudowa-
ny plac zabaw dla dzieci. Celem zadania jest podniesienie jakości oferty dzia-
łań społeczno-kulturalnych i rekreacyjnych w m. Lucin. Planowany termin za-
kończenia zadania to październik 2014 r.;
• do Lokalnej Grupy Rybackiej „SIEJA” o dofinansowanie zadania pn. „Prze-
budowa i remont świetlicy wiejskiej w Lubiatowie wraz z zagospodarowaniem 
terenu przyległego oraz wyposażeniem”. Zadanie obejmuje swym zakresem 
roboty remontowo-budowlane w branży ogólnobudowlanej, instalacji sanitar-
nych, elektrycznych, zagospodarowania terenu oraz zakup wyposażenia w po-
staci mebli świetlicowych. Planowana operacja daje możliwość utworzenia ze 
świetlicy wiejskiej miejsca wypoczynku, rekreacji, a tym samym obiektu o funk-
cji społeczno–kulturalnej. Planowany koszt budowy 867.481 zł, w tym dofi-
nansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Ryby 2007-2013”  w kwocie 
– 500.000 zł;

• do Urzędu Marszałkowskiego WZ wniosek o dofinansowanie zadania „Prze-
budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wołdowo, zlokalizowanej 
na działkach nr 7/2, 7/1, 8/6, 12” (obejmujących drogę prowadzącą przez całą 
miejscowość Wołdowo). Z uwagi na brak wyrażenia zgody przez Radę Gminy 
na zapewnienie środków finansowych w budżecie gminy na 2014 r. na realiza-
cję w/w zadania, wycofano wniosek o dofinansowanie. Planowany koszt całko-
wity zadania to 1.131.102 zł, dotacja z budżetu Województwa Zachodniopo-
morskiego planowana była na kwotę 560.000 zł;
• w związku z nie podjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie zmia-
ny Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025 zrezygnowa-
no z dofinansowania zadania pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej  
w m. Jesionowo wraz z przesyłem do m. Lucin” w ramach RPO. Planowany 
koszt budowy - 9.663.667 zł, przyznana kwota dofinansowania – 7.796.661 
zł. 

W 2013 prowadzono prace planistyczno-projektowe 
dla zadań:

• przebudowa boiska sportowego oraz placu zabaw w Wołdowie;
• przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wołdowie, zlokalizowa-
nej na działce nr 7/2, 7/1, 8/6, 12;
• remont więźby dachowej w budynku dworku w Przelewicach;
• termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Karsku (biblioteka  
i kl. „0”);
• rozszerzono zakres opracowania projektowego zadania „Budowa boiska 
sportowego i świetlicy wiejskiej w Kłodzinie” o drogę dojazdową do kompleksu;
• budowa boiska sportowego w Przywodziu.

Planowany 
budżet Gminy na 2014 rok


