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1. Rozbudowa, przebudowa i remont syste-
mów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Przele-
wice – Etap I. Planowany koszt całkowity pro-
jektu 6895931 zł. Planowane dofinansowanie  
z PROW 3958749 zł, w tym I etap: Koszt cał-
kowity: 2604309 zł. Planowane dofinansowanie: 
1386721 zł.

Zadanie obejmuj swym zakresem:
• „Rozbudowa, przebudowa i remont systemów 
wodno-kanalizacyjnych w Gminie Przelewice 
obejmująca budowę obiektu liniowego – sieci ka-
nalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz 
z rurociągiem tłocznym oraz instalacją elektrycz-
ną na dz. nr 4/11, 57, 4/20, 14, 13 obr. Myślibor-
ki”. Koszt całkowity 1002393 zł. Planowane dofi-
nansowanie z PROW 574200 zł;
• „Rozbudowa, przebudowa i remont systemów 
wodno-kanalizacyjnych w Gminie Przelewice 
obejmująca budowę obiektu liniowego – odcinka 
kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną oczysz-
czalnią ścieków, odcinka sieci elektroenerge-
tycznej oraz drogi dojazdowej na dz. nr 4/2, 4/3, 
7/1, 7/2, 43, 44, 45, 46,47, 48, 49, obr. Wołdo-
wo”. Koszt całkowity 656554 zł. Planowane dofi-
nansowanie z PROW 400337 zł;
• „Rozbudowa, przebudowa i remont systemów 
wodno-kanalizacyjnych w Gminie Przelewice 
obejmująca budowę obiektu liniowego – odcin-
ka sieci kanalizacyjnej na terenie działki nr 132  
w obr. Przelewice”. Koszt całkowity projektu 
51098 zł. Planowane dofinansowanie z PROW 
31158 zł;
• „Rozbudowa, przebudowa i remont systemów 
wodno-kanalizacyjnych w Gminie Przelewice 
obejmująca budowę obiektu liniowego – odcinka 
sieci wodociągowej na terenie działek 2, 30, 61  
w obr. Karsko oraz nr 85 w obr. Żuków” Koszt 
całkowity projektu 189862 zł. Planowane dofi-
nansowanie z PROW 115769 zł;
• „Rozbudowa, przebudowa i remont systemów 
wodno – kanalizacyjnych w Gminie Przelewice, 
obejmująca budowę obiektu liniowego – odcin-
ka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 
232/1 dr w miejscowości Przelewice, gm. Przele-
wice”. Koszt całkowity projektu 378576 zł. Plano-
wane dofinansowanie z PROW 68870 zł;
• „Rozbudowa, przebudowa i remont systemów 
wodno – kanalizacyjnych w Gminie Przelewice, 
obejmująca budowę obiektów liniowych – odcin-
ka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 84 
dr, 16/4 dr, 193 oraz odcinka kanalizacji sanitar-
nej na działkach nr ewid. 16/4 dr i 193 w miejsco-
wości Płońsko, gm. Przelewice”. Koszt całkowity 
projektu 244616 zł. Planowane dofinansowanie  
z PROW 149155 zł.

2. Budowa zespołu boisk sportowych przy Szko-
le Podstawowej w Kłodzinie 

W ramach zadania zostało wykonane boisko 
wielofunkcyjne do piłki siatkowej, koszykówki 
i tenisa ziemnego wraz z odwodnieniem boisk. 
Ponadto wykonano miniboisko trawiaste do piłki 
nożnej”. Zadanie dofinansowane w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa 
wsi”. Koszt całkowity zadania 331058 zł. Plano-
wane dofinansowanie z PROW 191457 zł

3. Budowa zespołu boisk sportowych przy Pub-
licznej Szkole Podstawowej w Jesionowie 

W ramach zadania zostało wykonane boisko 
wielofunkcyjne do piłki siatkowej, koszykówki 
i tenisa ziemnego wraz z odwodnieniem boisk. 
Ponadto wykonano boisko do piłki nożnej z na-
wierzchnią trawiastą.” Zadanie dofinansowane  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich „Odnowa wsi”. Koszt całkowity zadania 
337463 zł. Planowane dofinansowanie z PROW 
191457 zł.

4. Z kulturą na co dzień w wyremontowanej 
świetlicy w Rosinach

Zadanie swym zakresem obejmowało przebu-
dowę i generalny remont świetlicy wiejskiej, za-
kup wyposażenia w postaci mebli kuchennych 
i świetlicowych. Zadanie dofinansowane w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
„Odnowa wsi”. Koszt całkowity zadania 585327 
zł. Planowane dofinansowanie z PROW 340351 
zł

5. Zmiana sposobu użytkowania części PG Prze-
lewice na punkt przedszkolny wraz z przebudo-
wą – dz. nr 399/1 obr. Przelewice

W części budynku Publicznego Gimnazjum  
w Przelewicach zostały przebudowane pomiesz-
czenia na Punkt przedszkolny dla jednego od-
działu dzieci w wieku 3 – 5 lat z terenu. Część ro-
bót budowlanych oraz znaczna część wyposaże-
nia m. in. meble, sprzęt audio, zabawki, przybo-
ry edukacyjne zostały zakupione w ramach do-
finansowania projektu „Przedszkole integracyjne 
oknem na świat w Gminie Przelewice”. Projekt 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach EFS, a jego wartość wynosi 913591 zł. 
na okres 2 lat. 

6. Remont i przebudowa drogi wewnętrznej – dz. 
nr 170/27 obr. Kłodzino wraz ze zjazdami na dro-
gi publiczne – dz. nr 173 i 164 obr. Kłodzino

Zadanie swym zakresem obejmowało przebu-
dowę i remont drogi wewnętrznej polegający 
na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej, wraz  
z jednostronnym chodnikiem oraz udrożnieniem 
kanalizacji deszczowej znajdującej się w drodze. 

Zadanie uzyskało bezzwrotną pomoc z Agen-
cji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy  
w Szczecinie w ramach Programu Pomocy Śro-
dowiskom Popegeerowskim. Koszt całkowity za-
dania 266180 zł Dofinansowanie z ANR 193176 
zł.

7. Remont i przebudowa drogi wewnętrznej – dz. 
nr 57 obr. Myśliborki

Zadanie swym zakresem obejmowało przebu-
dowę i remont drogi wewnętrznej polegające na 
ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie 
uzyskało bezzwrotną pomoc z Agencji Nierucho-
mości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie 
w ramach Programu Pomocy Środowiskom Po-
pegeerowskim. Koszt całkowity zadania: 115277 
zł. Dofinansowanie z ANR 82827 zł.

8. „Remont trybun i zaplecza sportowego na sta-
dionie w Przelewicach – etap II”, obejmujące swym 
zakresem  remont trybun, zakup wyposażenia 
szatni, montaż piłkochwytów i kabin dla zawod-
ników. Zadanie dofinansowane w ramach PROW  
„Odnowa wsi”. Koszt całkowity zadania: 168663 zł, 
w tym II etapu 94 125 zł. Planowane dofinanso-
wanie z PROW 94000 zł.

 
9. „Od boiska na igrzyska”  - budowa zespołu 
boisk sportowych w Lubiatowie.

W ramach zostało wykonane boisko wielofunk-
cyjne do piłki siatkowej, koszykówki i tenisa 
ziemnego na podbudowie betonowej wraz z od-
wodnieniem boisk. Ponadto wykonano boisko do 
piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą. Dokonano 
remontu i przebudowy ogrodzenia. Zadanie dofi-
nansowane w ramach PROW „Odnowa wsi” oraz 
realizowane częściowo w ramach środków fun-
duszu sołeckie Sołectwa Lubiatowo. Koszt cał-
kowity zadania 411709 zł. Planowane dofinanso-
wanie z PROW 279457 zł.

10. Montaż wiaty przystankowej na dz. nr 195  
w m. Kosin – w ramach realizacji funduszu sołe-
ckiego Sołectwa Kosin. Koszt zadania 3992 zł.

11. Montaż wiaty przystankowej na dz. nr 173  
w m. Rosiny – w ramach realizacji funduszu sołe-
ckiego Sołectwa Rosiny. Koszt zadania 3992 zł.

12.  Wymiana rynien na budynku Szkoły Podsta-
wowej w Kłodzinie. Koszt zadania 38255 zł.

13. Naprawa pokrycia dachowego na budynku 
remizy OSP w Lubiatowie. Koszt zadania 20000 
zł.

14. Budowa ciągu pieszo – jezdnego na cmenta-
rzu w Żukowie. Zadanie zrealizowane w znacz-
nej części z funduszu sołeckiego Sołectwa Żu-
ków. Koszt zadania 44055 zł.


