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WŁADZE GMINY PRZELEWICE 
KADENCJA 2014-2018 

Szanowni Państwo 

Lata 2014-2018 to siódma kadencja  

organów uchwałodawczego i wykonawczego  

w Gminie Przelewice. W wyborach samorządo-

wych w II turze w dniu 30 listopada wybrany 

zostałem na Wójta Gminy Przelewice.  

Ślubowanie złożyłem 8 grudnia 2014 r. na II 

Sesji Rady Gminy w Przelewicach przed  

15-osobowym składem nowej Rady.  

 Jednym z podstawowych obowiązków  

i kompetencji Wójta jest jego jednoosobowa odpowiedzialność za realizację  

budżetu. Budżet w każdym roku mijającej kadencji był trudny do realizacji, na 

co wpływ miało wiele uwarunkowań. Podejmując określone decyzje zawsze  

brałem pod uwagę dwa wymiary tj. finansowy i ludzki – społeczny. Wiadomym 

jest, że rozwój naszej gminy opiera się na wynikach ekonomicznych, to jednak 

nie można zapominać o mieszkańcach i ich roli we współtworzeniu rzeczywi-

stości oraz wspólnym dążeniu do tworzenia coraz lepszych warunków życia  

naszej społeczności lokalnej. 

 W swojej działalności starałem się systematycznie wprowadzać do realiza-

cji zadania, pomysły i tematy, które artykułowane były przez radnych, sołtysów 

i rady sołeckie oraz  mieszkańców. 

Przystępując do końcowej oceny działalności mijającej kadencji uważam, 

że jednym z największych osiągnięć było przejęcie przez Gminę zarzadzania  

gospodarką wodno-ściekową. Z jednej strony było to nałożenie na Gminę do-

datkowych obowiązków i zadań, ale z drugiej dało pełen obraz stanu faktyczne-

go, zarówno obiektów, jak i urządzeń technicznych. W dalszym ciągu ta sfera 

działalności Gminy wymaga w tym zakresie nakładów finansowych. W konse-

kwencji pozwoli to na obniżenie kosztów ich eksploatacji, a co ważne opłat 

wnoszonych przez mieszkańców.  

              (c.d. na str. 4) 

Wójt Gminy Przelewice 
Mieczysław Mularczyk 



WŁADZE GMINY PRZELEWICE 
KADENCJA 2014-2018 

Wartym podkreślenia jest także fakt, że byliśmy pierwszą Gminą, która 

odważyła się na wyjście ze Związku Gmin Dolnej Odry. Wiązało się to z przeję-

ciem przez nas odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi. 

Dzisiaj możemy śmiało stwierdzić, że podjęliśmy jako samorząd słuszną decy-

zję. Dzięki tym działaniom udało nam się zachować przez okres mijającej  

kadencji stawki opłat na niezmienionym poziomie. Korzystając z naszych  

doświadczeń tego typu decyzje podjęły również inne samorządy. 

Realizacja zarówno tych, jak i szczegółowo opisanych w niniejszym  

sprawozdaniu zadań, jakie miały miejsce w omawianym okresie nie byłaby 

możliwa bez zgody ze strony rady gminy, jak i również bardzo dobrej współ-

pracy z sołectwami. 

W przedstawionym poniżej podsumowaniu z realizacji wykonanych  

zadań w sposób szczegółowy pragnę Państwu przekazać to co udało się nam  

w mijającej kadencji wykonać.  

Czy była to kadencja rozwoju Gminy, czy było odwrotnie? Na to pytanie 

odpowiedź jest bardzo trudna, gdyż to co dla jednych jest rozwojem, postępem, 

dla innych może być stagnacją. Ja jednak z pozycji wójta określam tę kadencję 

jako kadencję postępu. 

      Wójt Gminy Przelewice Mieczysław Mularczyk 

Zastępca Wójta Gminy 
Zbigniew Kupisz 

Skarbnik Gminy 
Danuta Ostrowska 

(dok. ze str. 3) 
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SOŁTYSI GMINY PRZELEWICE 
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 w 2016 r. zakończono remont  schodów  zewnętrznych  

przy  wejściu  do świetlicy wiejskiej w Bylicach; 

Sołectwo Bylice: 

TO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ 

 w ramach zadania 
„Poprawa i moderni-
zacja infrastruktury 
sportowej w Gminie 
Przelewice” oraz ze 
ś r o d k ó w  f u n d u s z u  
sołeckiego i przy wspar-
ciu Gminy wybudowano  
i zagospodarowano miej-
sce integracyjne oraz 
urządzono plac zabaw 
wraz z ogrodzeniem. 



3. 

Sołectwo Jesionowo 

 w 2016 r. zrealizowano  zadanie  pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów  

rolnych w Jesionowie”, które współfinansowane było z budżetu Województwa Zachod-

niopomorskiego. Całkowity koszt zadania 554.408 zł, kwota dofinansowania 221.214,24 zł; 

 w 2016 r. w ramach środków funduszu sołeckiego, zakończono prace związane z przebudo-
wą chodnika w m. Jesionowo, usytuowanego przy posesjach drogi powiatowej w  kierunku 
świetlicy wraz z wjazdami; 

 w ramach bieżących remontów w 2017 r. wykonano remont drogi gminnej Jesiono-

wo—Rutnica ze względu na zły stan techniczny. Obejmował on swym zakresem nałożenie 

na  istniejącą nawierzchnię nowej warstwy asfaltowej. Koszt remontu wyniósł 298.758 zł.  

Całość sfinansowano ze środków budżetu gminy. Dzięki remontowi poprawił się zarówno 

komfort jazdy, jak i bezpieczeństwo na tym odcinku; 

TO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ 
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Droga przed remontem Droga po remoncie 

Droga przed remontem Droga po remoncie 
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 w 2018r. rozpoczęto inwestycję pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Jesionowie", 
dofinansowaną w kwocie 1.592.703 zł w ramach PROW 
2014-2020. Koszt całkowity zadania to 3.306.240 zł. Prace  

inwestycyjne obejmują budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej  
długości 2.197 km i budowę dwóch oczyszczalni ścieków, co poprawi  
warunki życia mieszkańców. Sieć ta przebiega częściowo w pasie drogo-
wym drogi powiatowej, w związku z czym dokonywane będzie odtwo-
rzenie jej nawierzchni. Planowany termin zakończenia inwestycji to maj 
2019 roku. Natomiast Gmina, wykorzystując środki funduszu sołeckiego i własną grupę  
budowlaną, wybuduje wzdłuż tych dróg nowe chodniki. 

 wykonano szereg prac remontowych przy świetlicy wiejskiej  
w m. Jesionowo polegających na remoncie wewnątrz pomieszczeń  
i  toalet oraz odnowie elewacji budynku. Zakupiono również wyposażenie 
do pomieszczeń świetlicy; 

Droga przed reali-

zacją inwestycji 

Prace przy budowie sieci 

kanalizacji sanitarnej 

 ze środków funduszu 
sołeckiego zakupiono 
m.in. wyposażenie dla 
OSP Jesionowo oraz 
wykonano ogrodzenie 
boiska i zamontowano 
piłkochwyty. 

 w budynku szkoły wyko-
nano drobne naprawy po-
krycia dachowego oraz re-

mont kapitalny lokalu po byłym mieszkaniu  
i stworzono bibliotekę. Naprawiono też częścio-
wo parkiet sali gimnastycznej i wykonano malo-
wanie ścian oraz montaż instalacji wentylacyjnej; 

Budowa oczyszczalni 



3. 

 dla mieszkańców Jesionowa do niedawna  uciążliwym od wielu lat 

problemem, oprócz braku kanalizacji, było zalewanie pól i dróg dojaz-

dowych do niektórych posesji podczas nasilonych opadów deszczo-

wych. Z inicjatywy p. Sołtys i Rady Sołeckiej oraz przy wsparciu Wójta 

Gminy próbowano problem ten rozwiązać i znaleźć przyczynę tego 

stanu rzeczy. Okazało się, że wpływ na to miała niedrożność rowu 

melioracyjnego na odcinku Jesionowo–Lucin. Po dokonaniu 

jego oczyszczenia uporano się z tym problemem. Prace te sfinansowali 

mieszkańcy Jesionowa. Pokazało to nam, jak ważną sprawą jest  

odpowiednia dbałość o stan melioracyjny rowów, by w przyszłość 

uniknąć  takich  problemów; 

 wykonano remont dachu na remizie OSP Jesionowo. W budynku  tym wymieniono też  

okna. Kolejny etap prac to docieplanie budynku, co zdecydowanie wpłynie na poprawę  

jego warunków technicznych oraz umożliwi dalsze prace remontowe wewnątrz, które  

planowane są w okresie jesienno-zimowym; 

WYMIANA CHODNIKA NA CMENTARZU W JESIONOWIE 

 

 W 2016 r. z inicjatywy Rady Sołeckiej w Jesionowie i przy  
zaangażowaniu mieszkańców z Sołectw: Jesionowo, Lucin i To-
polinek zakończono wymianę chodnika na cmentarzu w Jesionowie. 
Materiał budowlany zakupiono z funduszu sołeckiego, a bramę i furtkę 
wykonał p. W. Mikołajczyk; 

 w 2016 r. wykonano prace remontowe  
i konserwacyjne w komunalnym bu-
dynku mieszkalnym w Jesionowie. 
Obejmowały one swym zakresem wymianę 

okien i drzwi wejściowych, poprawę uszko-
dzonego pokrycia dachowego, naprawę  
instalacji elektr. i odnowie elewacji ścian 
wraz ze zlikwidowaniem zacieków. 
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3. 

TO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ 

Sołectwo Kluki 

 w Sołectwie tym dokonano również modernizacji boiska sportowego, która polegała przede 

wszystkim na niwelacji płyty boiska (usuwaniu nierówności) i jego poszerzeniu, zgodnie  

z wymogami PZPN; 

 w 2017 r. w m. Kluki ze środków funduszu sołeckiego pracownicy Gminy wybudowali  

nowy chodnik; 

Boisko w trakcie  
modernizacji 

 wykonano również remont 

budynku remizy  i szatni 

LZS Kluki oraz utwardze-

nie terenu przed  budyn-

kiem. 

Boisko po modernizacji 
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3. 

Sołectwo Kłodzino 

TO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ 

NOWA NAWIERZCHNIA  

CHODNIKA W KŁODZINIE 

Począwszy od 2015 r. wspólnie ze Sołectwem 
Kłodzino udało się nam ruszyć z ważną dla 
mieszkańców inwestycją dotyczącą infra-
struktury drogowej. Rozpoczęto od przebu-

dowy chodników. Sołectwo zakupiło materia-
ły budowlane, a Gmina zorganizowała roboty 
budowlane. W wyniku dobrej współpracy 
udało się przebudować chodnik przy drodze 
powiatowej, wraz ze zjazdami oraz wymianą 
kanalizacji deszczowej; 

w ramach zadania pn. „Poprawa jako-
ści i efektywności oświetlenia na terenie 
Gminy Przelewice” w Kłodzinie wybudowa-
no nowe punkty oświetlenia drogowego i wy-
mieniono istniejące oprawy na energooszczęd-
ne oraz uzupełniono oświetlenie w tej miejsco-
wości.  

W zakresie poprawy stanu bezpie-
czeństwa mieszkańców w czasie trwają-
cej kadencji zwiększono niemalże we 
wszystkich miejscowościach na terenie 
gminy o 183 punkty oświetlenia drogo-
wego.  

Chodnik przed  i    w trakcie remontu 
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Chodnik po   remoncie 



3. 

W maju br. rozpoczęto roboty budowlane 

przy inwestycji pn. „Przebudowa drogi  

w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą techniczną”. Zadanie 

dofinansowane w ramach PROW 2014-

2020. Wartość robót wynosi 992.690 zł,  

z tego dofinansowanie 303.435 zł.  

Inwestycję zakończono we wrześniu br.  

Zakres prac budowlanych obejmował prze-

budowę istniejącej zniszczonej nawierzchni 

drogowej i chodników z kostki betonowej 

oraz budowę kanalizacji deszczowej.   

 

Więcej informacji dotyczących realizacji   

inwestycji na stronie www. przelewice.pl 

PRZEBUDOWA DROGI W M. KŁODZINO WRAZ  

Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

Inwestycja po remoncie 

Inwestycja przed remontem 



Sołectwo Kosin 

 montaż ogrodzenia wraz z bramą zakupionego ze środków  funduszu sołeckiego oraz   

wykonanie nowego miejsca usytuowania krzyża wraz z jego przeniesieniem; 

 wykonano prace pielęgnacje na cmentarzu komunalnym w Kosinie, polegające m.in. na  

wycince suchych lub zagrażających bezpieczeństwu konarów. Wykonano także nowe nasa-

dzenia krzewów wzdłuż ogrodzenia; 

TO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ 

 utwardzenie terenu pod altaną i naprawa pokrycia dachu; 

 w 2016 r. zamontowano be-
tonowy stół do ping ponga; 

 w ramach realizacji zadania 
pn. „Poprawa i modernizacja 
infrastruktury sportowej  
w Gminie Przelewice”, 
współfinansowanego z bu-
dżetu WZ dokonano zakupu 
elementów wyposażenia  
boiska, w tym ławek i ławo-
stołów. 
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Nowa brama i ogrodzenie cmentarza 



3. 

Sołectwo Laskowo 

 wykonano chodnik (wraz z wjazdami do posesji) wzdłuż drogi powiatowej  

w kierunku Barlinka,  począwszy od przystanku do drogi  wewnętrznej do Bratka; 

TO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ 

 montaż wiaty rekreacyjnej wraz z utwardze-
niem terenu (ze środków funduszu sołeckie-
go). Zakupiono także urządzenie wolnostoją-
ce orbitek (element siłowni); 

 

 utwardzono teren przy wejściu głów-
nym do Niepublicznego Przedszkola 
BRATEK; 

 wykonano remont drogi wewnętrznej 
oraz kilkukrotnie naprawiano drogę 
dojazdową do przedszkola i dla miesz-
kańców przyległych posesji; 



3. 

 
 

 kolejnym działaniem, które wpłynęło na  

poprawę estetyki, wzbogacenie i uatrakcyjnienie  

wizerunku Sołectwa Laskowo jest wieś Wołdowo,  

w której to wykonano boisko sportowe wraz z pełną 

infrastrukturą, plac zabaw wraz z  bogatym nasadze-

niem krzewów ozdobnych. Następnym działaniem  

był zakup kontenera, jako zaplecza technicznego  

istniejącego boiska sportowego. Było to możliwe ze 

środków funduszu sołeckiego i przy zaangażowaniu 

pracowników Gminy; 

NOWA INFRASTRUKTURA PUBLICZNA W WOŁDOWIE 

 w ramach dofinansowania z PROW 

2014-2020 w 2017 r. wykonano inwe-

stycję pt. „Przebudowa drogi gminnej 

w Wołdowie”. Na realizację zadania Gmi-

na otrzymała dofinansowanie w wysokości 

370.695 zł, koszt całkowity to 646.560zł. 

Ponadto podczas realizacji inwestycji okaza-

ło się, że wymiana niedrożnej instalacji ka-

nalizacji deszczowej nie do końca była moż-

liwe do wykonania, gdyż jej przebieg był 

niezgodny z planami. W związku z tym  

Gmina podjęła decyzję o jej dofinansowa-

niu, tak aby kanalizacja deszczowa była 

sprawna w 100%. Inwestycja ta bardzo zna-

cząco wpłynęła na poprawę estetyki i bez-

pieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców  

m. Wołdowo.  

 demontaż, wypoziomowanie oraz 

montaż przystanku autobusowe-

go wraz z ułożeniem polbruku; 
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Droga przed remon- Droga po remoncie 



3. 

 

Sołectwo Lubiatowo 

 w 2017 r. wykonano prace remontowe i kon-

serwacyjne konstrukcji oraz pokrycia dacho-

wego  w  budynku mieszkalnym w Lubiatowie. 

TO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ 

 na terenie Sołectwa Lubiatowo pilnym do wykonania  zadaniem był kapitalny remont hy-
droforni wraz ujęciami wody. Zadanie to pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody  
w Lubiatowie wraz z infrastrukturą techniczną" zrealizowano w ramach  PROW na 
lata 2014-2020. Na jego realizację uzyskano pożyczkę z  WFOŚiGW. Całkowity koszt  
inwestycji to 969.853 zł, a dofinansowanie 575.916 zł. W ramach zadania wykona-
no: remont budynku technicznego, wymianę urządzeń: linii technologicznej i studni głębi-
nowych, montaż nowego ogrodzenia wraz z systemem monitorującym i alarmem oraz zago-
spodarowano tereny zielone wraz z  wykonaniem dojść i dojazdów; 

Miejsce postojowe w trakcie  

realizacji  

 wykonano miejsce postojowe  przy wjeź-

dzie do Lubiatowa; 

Hydrofornia przed i po remoncie  

Miejsce postojowe po  

realizacji  



3. 

 ze środków funduszu sołeckiego 

zakupiono polbruk z przezna-

czeniem na przebudowę chodni-

ka na cmentarzu komunalnym, 

a prace te wykonali pracownicy 

Gminy. Doprowadzono również 

wodę; 

 częściowy remont wraz z 

ociepleniem pokrycia 

dachowego budynku  

remizy OSP Lubiatowo 

oraz wykonanie przy 

nim chodnika; 

 wyrównanie i odkrzaczenie terenu za świetlicą wiejską w Lubiatowie; 

 demontaż, wypoziomowanie oraz montaż 
dwóch przystanków autobusowych wraz ułoże-
niem polbruku; 

 wykonano utwardzenie terenu pod 

wiatą. Budowa wiaty realizowana była 

przez mieszkańców ze środków fun-

duszu sołeckiego.  
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Sołectwo Lucin 

TO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ 

 dla potrzeb przy-

gotowania wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych 

na przebudowę stacji uzdatniania wody w Lucinie, podjęto 

działania w kierunku przygotowania dokumentacji projek-

towej pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z 

przebudową i budową infrastruktury technicznej 

w Lucinie”; 

 z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej  ze środków 

funduszu sołeckiego na boisku sportowym  

w m. Lucin postawiono drewnianą wiatę rekreacyj-

ną; 

 w 2015 r. zakończono wcześniej rozpoczęte prace  

remontowe świetlicy wiejskiej, realizowane w ramach 

zadania pn. ,,Przebudowa i remont świetlicy 

wiejskiej w Lucinie wraz z wyposażeniem i bu-

dową przyległego placu zabaw”,  dofinansowane-

go ze środków PROW 2007-2013. Całość zadania 

pochłonęła 654.744 zł przy dofinansowaniu,  

w kwocie 469.439 zł.  



TO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ 

Sołectwo Płońsko 
 w ramach Grantów Sołeckich 2017, 

zrealizowano zadanie pn. „Moja ma-
ła ojczyzna w dolinie Płoni – 
stworzenie atrakcyjnej prze-
strzeni publicznej w sołectwie Płońsko” Jego 
realizacja obejmowała ustawienie wiaty rekreacyjnej 
w Płońsku, zakupienie ławostołu, koszy oraz utwar-
dzenie terenu pod wiatą i wybudowanie kamiennego 
paleniska. Wykonano również chodnik na odcinku 
od placu zabaw w kierunku wiaty; 

 w 2016 r. w bu-
dynku OSP Płoń-
sko położono no-
wą instalacją 
elektr. z całym no-
wym osprzętem; 

Chodnik do terenu  

rekreacyjnego 
Palenisko 

 w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa  

i modernizacja infrastruktury sportowej  

w Gminie Przelewice”, współfinansowanego 

z budżetu Województwa Zachodniopomorskie-

go dokonano zakupu elementów wyposażenia 

miejsc sportowo-rekreacyjnych w m. Płońsko. 

Ze środków tych zakupiono zestaw do  koszy-

kówki, a ze środków funduszu sołeckiego 

utwardzono teren boiska; 

 w 2016r. wy-
konano prace 
remontowe w 
komunalnym 
b u d y n k u 
mieszkanio-
wym w m. 
G a r d z i e c . 
O b e j m o w a ł y 

one swym zakresem m.in. wymianę 
okien i drzwi wejściowych, poprawę 
uszkodzonego pokrycia dachowego, na-
prawę instalacji elektr. oraz odnowienie 
elewacji ścian wraz ze zlikwidowaniem  
zacieków; 

Boisko do kosza 
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 wspólnie ze Sołectwem Płońsko rozpoczęto 
przebudowę chodników. Sołectwo zakupiło 
materiały budowlane ze środków funduszu 
sołeckiego, a pracownicy Gminy wykonywali 

roboty budowlane. Dzięki temu w miejsco-
wości tej udało się przebudować chodniki 
wraz z wjazdami; 

  wykonano przyłącze wodociągowe do ist-
niejącej sieci budynku mieszkalnego 

 usytuowanego na działce nr 28  
w m. Płońsko. 

Wiata  rekreacyjna 



3. 

TO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ 

Sołectwo Przelewice 

 w 2016 r. dokonano zmiany sposobu użytko-
wania budynku wielofunkcyjnego w Przele-
wicach, która polegała na przeniesieniu GBP 
z górnych pomieszczeń na parter. Po remon-
cie w tym miejscu utworzono Punkt 
Przedszkolny i Oddział ,,O” przy SP 
Kłodzino (dwie klasy). Przystosowano do 
potrzeb najmłodszych dwa nowe sanitariaty. 
Poprawiono również w całym budynku in-
stalacje wodną i c.o. oraz instalację oddy-
miającą. 



3. 

 

 począwszy od 2015 r. wspólnie ze Sołectwem Przelewice rozpoczęto przebudowę chodni-

ków. Sołectwo zakupiło materiały budowlane ze środków funduszu sołeckiego, a pracow-

nicy Gminy wykonywali roboty budowlane. W wyniku dobrej współpracy w miejscowości 

tej udało się przebudować kolejne chodniki wraz z wjazdami; 

Chodnik po   remoncie 

Chodnik przed  i   w trakcie remontu 



3. 

 

 wykonano prace związane z poprawą nawierzchni chodnika w m. Przelewi-
ce  przy posesjach  usytuowanych wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Kłodzi-

na. Zadanie zrealizowano było w II etapach. Pierwszy obejmował remont istniejącej  
kanalizacji, a drugi odtworzenie nawierzchni chodnika ze środków funduszu sołeckiego; 

 

Chodnik w Przelewicach przed remontem 

Chodnik w Przelewicach  po remoncie 

 dla poprawy bezpieczeństwa przy tzw. „Skwerku Sołtysa” wykonano nowy  

chodnik. 



 

 podjęto starania o pozyskanie środków na 
budowę ścieżki rowerowo–pieszej 
na odcinku granica Gminy Pyrzyce–
Płońsko. Gmina Przelewice wspólnie  
z Miastem Woldegk przygotowuje wniosek 
o dofinansowanie projektu pn. „Pogranicze 
przestrzenią do spotkań – odkrywanie  
i doświadczanie kultury i natury w Polsce  
i Niemczech” z Programu Interreg VA  
w ramach Osi priorytetowej: „Natura i kul-
tura”. Wniosek dotyczy budowy historycz-

no-przyrodniczego szlaku turystycznego po 
nasypie nieczynnej linii kolejowej na od-
cinku Brzesko — Kosin — Przelewice—
Kłodzino — Rosiny — Płońsko. Propozycja 
doczekała się akceptacji partnera wiodące-
go. W tym celu wystąpiono z wnioskiem do 
Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji 
pozwolenia na budowę ścieżki rowerowo–
pieszej na odcinku granica Gminy Pyrzyce
– Płońsko, które to otrzymaliśmy; 

 w 2016 r. w 
P r z e l e w i c a c h 
przy głównej uli-
cy wymieniono 
wszystkie lampy 
sodowe na bar-
dziej ekonomicz-
ne – ledowe. 

 w 2018r. rozpoczęto inwestycję pn. „Przebudowa wraz z budową drogi gminnej  
w m. Przelewice”. Zadanie dofinansowane jest w ramach PROW 2014-2020  
w kwocie 1.282.041 zł, a koszt całkowity to 3.024.829 zł. W zakresie inwestycji wy-
konywana jest nowa nawierzchnia asfaltowa drogi wraz z instalacją kanalizacji deszczowej; 

 utwardzono drogę wewnętrzną na odcinku od 
Urzędu Gminy w kierunku drogi wew. prowa-
dzącej do SPZOZ w Przelewicach.  

 w 2016 r. wyremontowano  drogę  gminną na od-
cinku Przelewice - skrzyżowanie z  tzw. „Górką”  
i dalej w kierunku Myśliborek. 

Droga po remoncie Droga przed remontem 

 



 

 w 2016 przy zaangażowaniu Sołtysa i Rady Sołeckiej wykonano nowe ogrodzenie 

na cmentarzu komunalnym w Przelewicach w ramach środków z funduszu  sołec-

kiego i przy wsparciu pracowników Gminy; 

 wykonano nowe nasadzenia krzewów na 

cmentarzu komunalnym w Przelewicach. 

Wykonano również chodnik przy cmenta-

rzu i zamontowano nową tablicę drewnia-

ną; 

 
 w 2015 r. zakończono  inwestycję pn. 

„Przebudowa boiska sportowego  
i ogrodzenia w Przywodziu oraz prze-
budowa i remont ogrodzenia boiska 

sportowego w Przelewicach”, realizo-
waną w ramach PROW. Na to zadanie Gmi-
na Przelewice uzyskała  dotację w wysoko-
ści 92.561 zł; 

 w 2018 r. w ramach za-
dania pn. „Poprawa  
i modernizacja infra-
struktury sportowej  
w Gminie Przelewi-
ce" wymieniono m.in. 22 szt. siedzisk na boisku 
sportowym LKS „WICHER”. 

 wykonano szereg prac remontowych 

wewnątrz obiektu szatni LKS 

„Wicher”, w wyniku czego przywróco-

no funkcjonalność obiektu; 



3. 

Dzięki staraniom Sołtysa i przy udziale młodzieży 

wybudowano wiatę rekreacyjną. Gmina  utwar-

dziła teren  pod wiatą i wokół niej oraz wykonała  

z kamienia polnego palenisko. Zamontowano wokół  

ławeczki i betonowy stół do tenisa. 

 remont ścian na schronisku oraz przy wejściu do Ogrodu ob-
ok  punktu sprzedaży roślin (tj. na budynku po byłej  rozlewni 
wód). Wykonano  również murowany grill; 

 na budynku po byłej rozlewni położono również nowe pokry-
cie dachowe.  

 zagospodarowano teren po byłym wysypisku śmieci 
na miejsce z przeznaczeniem na parking przy Ogro-
dzie Dendrologicznym. 

   Inne prace remontowe: 

 rozpoczęto prace remontowe w mieszkaniu komunalnym nr 37/2, 

 wykonano remont trzech lokali mieszkalnych dla byłych mieszkańców dworku, 

 wymieniono wykładzinę w pomieszczeniach przedszkola przy gimnazjum, 

 remont dachu na budynku gimnazjum i sali gimnastycznej oraz przebudowa  
sanitariatów. Naprawiono też ławki na boisku oraz przeniesiono ogrodzenie  
i uporządkowano działkę sąsiadującą z działkami ogrodowymi mieszkańców; 

 w niewykorzystanej  

i będącej w złym stanie 

technicznym części 

Oranżerii wyremonto-

wano ją i przeznaczono 

na pomieszczenia socjal-

ne dla pracowników prac 

interwencyjnych UG.  



Sołectwo Przywodzie 

 w 2017 r. wspólnie ze Sołectwem Przywodzie dokonano poprawy  infrastruktury drogowej,  

a prace rozpoczęto od przebudowy chodników. Sołectwo zakupiło materiały budowlane,  

a Gmina zorganizowała roboty budowlane. W wyniku dobrej współpracy z Radą Sołecką  

w miejscowości tej udało się przebudować chodniki wraz z wjazdami oraz wymianą kanali-

zacji  deszczowej; 

 

 

 

 

 

 

 

 w 2017 r. wykonano remont drogi wewnętrznej w m. Przywodzie, zlokalizowanej 

przy kościele. Dokonano zmiany nawierzchni na twardą z kostki betonowej. Koszt remontu 

wyniósł 52.149 zł. Całość sfinansowano ze środków budżetu gminy. To kolejne miejsce, 

które wpływa na poprawę estetyki i bezpieczeństwa mieszkańców. 

 

Droga przed remontem 

w Przywodziu 

Nowy odcinek drogi  

w Przywodziu 

TO UDAŁO SIĘ  ZREALIZOWAĆ 

 zlecono sporządzanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z rozbudową, 

przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na  świetlicę wiejską  

w Przywodziu; 

Inne prace: 

 

 naprawa pokrycia dachowego  
i instalacji c.o. w budynku świetlicy; 

 przy akceptacji i wsparciu finanso-
wym mieszkańców osiedla w Lubia-
towie oraz Przywodzia udało się  
wykonać przyłącza wodociągowe 
do budynków mieszkalnych; 

 demontaż, wy-
poziomowanie 
oraz montaż 
przystanku au-
t o b u s o w e g o 
wraz z ułoże-
niem polbruku. 



3. 

 w 2015 r. zakończono  inwestycję pn. „Przebudowa boiska sportowego  
i ogrodzenia w Przywodziu oraz przebudowa i remont ogrodzenia boi-
ska sportowego w Przelewicach”, realizowaną w ramach PROW. Na to zada-
nie Gmina Przelewice uzyskała  dotację w wysokości 92.561 zł; 

 w 2017 r. wykonano ogrodzenie boi-

ska do kosza; 

 w zakresie poprawy stanu bezpieczeń-

stwa mieszkańców zwiększono  

w m. Przywodzie punkty oświetlenia 

drogowego. Przedsięwzięcie to realizo-

wane było w ramach zadania pn. 

„Poprawa jakości i efektywności oświe-

tlenia na terenie Gminy Przelewice”. 

Łącznie na terenie gminy zwiększono  

o 183 punkty oświetlenia drogo-

wego; 

 rozbiórka zdewastowanego budynku po byłej gorzelni  grożących zawaleniem  po byłym  

zakładzie rolnym, w tym gorzelni i wykorzystanie rozkruszonego gruzu do naprawy dróg. 



Sołectwo Rosiny 

TO UDAŁO SIĘ  ZREALIZOWAĆ 

 w ramach zadania „Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie 

Przelewice” dokonano zakupu elementów wyposażenia terenu zieleni, w tym zakupiono 

ławki i elementy infrastruktury sportowej; 

 ze środków funduszu sołeckiego doposażono świetlicę wiejską, w tym zakupiono stół do 

ping ponga; 

 w 2018 r. w m. Rosiny wykonano przebudowę chodnika na odcinku od kościoła do drogi 

gminnej w kierunku Czartowa. Sołectwo zakupiło materiały, a Gmina zorganizowała robo-

ty budowlane. W ramach tego zadnia  przebudowano chodnik wraz z wjazdami; 

 wykonano prace związane z pielęgnacją roślinności na gminnych terenach zielonych. 

Polegały one na m.in. podcinaniu drzew i konarów suchych lub zagrażających bezpie-

czeństwu. 

Chodnik przed remontem 

Nowo przebudowany chodnik 

 w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa miesz-

kańców zwiększono w m. Rosiny  punkty oświetle-

nia drogowego, a na terenie gminy  

o 183 punkty. Przedsięwzięcie to realizowane 

było w  ramach zadania pn. „Poprawa jakości  

i efektywności oświetlenia na terenie Gminy Prze-

lewice”. Zadaniem tym objęto również Czar-

towo, czyli miejscowość w której oświetle-

nia w ogólne nie było; 



Sołectwo Ślazowo 

 w 2017 r. dokonano rozliczenia dotacji, udzielo-
nej w ramach Grantów Sołeckich 2017, dla zadań 
pn. „Żyj zdrowo i bezpiecznie” – budowa 
technicznego obiektu na boisku wiejskim 
w Myśliborkach. Jego realizacja obejmowała 
m.in.. zakupienie ławostołu oraz materiału do 
utwardzenia terenu pod wiatą i budowę paleni-
ska kamiennego; 

TO UDAŁO SIĘ  ZREALIZOWAĆ 

 w 2016 r. na prośbę mieszkań-

ców Myśliborek zamontowano 

próg zwalniający wraz ze zna-

kami na drodze wewnętrznej 

oraz zdemontowano i  utwar-

dzono teren zatoczki dla auto-

busów szkolnych i miejsc po-

stojowych; 

 wykonano prace związane z pielęgnacją roślinności na gminnych terenach zielonych. Pole-

gały one na m.in. podcinaniu drzew i suchych lub zagrażającym bezpieczeństwu konarów; 

 w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa i moderniza-
cja infrastruktury sportowej w Gminie Przelewice”, 
współfinansowanego z budżetu Województwa Zachodniopo-
morskiego w 2017 r. dokonano zakupu elementów wyposa-
żenia miejsc sportowo-rekreacyjnych, w tym piłkochwytów 
do Ślazowa i Myśliborek; 

 opracowano dokumentację techniczną na zadanie pn. „Przebudowa dróg osiedlowych 

w miejscowości Ślazowo; 

 z uwagi na obfite opady deszczowe 2017 r. był bardzo trudny dla mieszkańców Ślazowa ze 

względu na zalewanie piwnic i innych budynków gospodarczych oraz ogrodów. W związku  

z tym były częste interwencje strażaków, by wypompowywać gromadzącą się w nadmiernej 

ilości wodę; 

 problemem, którego nie udało nam się rozwiązać jest adaptacja byłej kotłowni w Ślazo-

wie na świetlicę wiejską o wartości kosztorysowej zadania na kwotę 687.048 zł przy pro-

ponowanym dofinansowania w kwocie 437.168 zł. Ze względu na wymogi proceduralne 

Gmina nie uzyskała zgody na pozwolenie na budowę. Nie oznacza to jednak, że temat jest 

definitywnie zamknięty. W dalszym ciągu w tym zakresie będziemy prowadzić działania 

zmierzające do przeprowadzenia remontu z wykorzystaniem środków pozyskanych w ra-

mach Lokalnego Programu Rewitalizacji. W dniu dzisiejszym tj. 28.09.2018 r. uzy-

skaliśmy ze Starostwa pozwolenie na budowę tego budynku. 

Kontener i stół do ping ponga 



Sołectwo Topolinek 

TO UDAŁO SIĘ  ZREALIZOWAĆ 

 w 2016 r. przy wsparciu funduszu sołeckiego Sołectwa Topolinek przeprowadzono remont 

świetlicy wiejskiej. Remont ten obejmował wykonanie instalacji elektr., wymianę okien, 

drzwi i grzejników, położenie nowej wykładziny podłogowej oraz zakup nowych mebli, sto-

łów, krzeseł, tablic i gier dla dzieci. Wykorzystano tu również wcześniej pozyskane środki w 

ramach akcji Polskiego Radia Szczecin „Gwiazdka jak ze snu” w kwocie blisko 10.000 zł; 

  dla potrzeb stworzenia zaplecza kuchennego 

dla świetlicy zakupiono kontener. Ponadto  

ze środków funduszu sołeckiego zakupiono  

i zamontowano wiatę rekreacyjną oraz stół 

biesiadny; 

 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej 

dla zadania dotyczącego przebudowy i rozbu-

dowy budynku po byłej hydroforni na świetlicę 

wiejską w m. Topolinek; 

 dokonano zamiany działek w celu wykonania 

obwodnicy Topolinka. Jednakże prace zostały przerwane ze względu na  przebiegający tam 

gazociąg. Z operatorem gazociągu przeprowadzono rozmowy, w wyniku których jest szansa 

na realizację tego przedsięwzięcia. 
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3. 

Sołectwo Ukiernica 

TO UDAŁO SIĘ  ZREALIZOWAĆ 

 w 2016 r. odnowiono   wnętrze   świetlicy oraz rozpoczęto  prace  związane  z  przygotowa-

niem  terenu  pod boisko w  m. Ukiernica; 

 w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa 

i modernizacja infrastruktury sporto-

wej w Gminie Przelewice”, współfinan-

sowanego z budżetu Województwa Zachod-

niopomorskiego w latach 2015-2018 doko-

nano zakupu elementów wyposażenia miejsc 

sportowo-rekreacyjnych, w tym wykonano 

ogrodzenie placu zabaw.  

  ze środków funduszu sołeckiego zakupiono 

wiatę przystankową; 

 

Inne prace: 

 przy udziale  Sołtysa i mieszkańców wyremontowano z wykorzystaniem sprzętu gminy  dro-

gi wewnętrzne; 

 w ramach zadania pn. „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia na terenie 

Gminy Przelewice” wybudowano nowe punkty oświetlenia drogowego i wymieniono ist-

niejące oprawy na energooszczędne oraz uzupełniono oświetlenia w miejscach, gdzie nale-

żało je doświetlić. 



3. 

Sołectwo Żuków 

 zakończono prace związane z poprawą nawierzchni chodnika w m. Żuków-Karsko i drogi 

wewnętrznej prowadzącej w kierunku cmentarza w m. Żuków. Zadanie zrealizowano ze 

środków funduszu sołeckiego i budżetu gminy, w ramach którego ułożono kostkę wraz  

z obrzeżami i krawężnikami. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 19.200 zł; 

Chodnik Żuków-Karsko  

po remoncie 

 W 2018 r. wykonano kolejną cześć  chodnika w m. Żuków-Karsko w ciągu drogi powiato-

wej na odcinku 200 mb. r. Koszt inwestycji to 28.000 zł; 

Nowy odcinek drogi  

w kierunku cmentarza 

Chodnik Żuków-Karsko 

przed remontem 

Droga do cmentarza  

przed remontem 

TO UDAŁO SIĘ  ZREALIZOWAĆ 

 na prośbę właścicieli posesji nr 49  

w m. Żuków, którzy nie mieli dojazdu do 

tej posesji, uporządkowano teren poprzez 

wykonanie podbudowy, wysypanie i utwar-

dzenie kruszywem drogi dojazdowej; 

Chodnik Żuków-Karsko 

po remoncie 

Chodnik Żuków-

Karsko przed remon-



3. 

 w 2017 r. zakończono roboty budowlane 
w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
„Remont sieci wodociągowej  
w m. Żuków”. Inwestycja polegała na 
wymianie rur stalowych istniejącej sieci 
wodociągowej na rury z materiału PE – 
bez zmiany przebiegu sieci w terenie 
wraz z wymianą hydrantów i zasuw. 
Koszt zadania— 222.015 zł. Całość 
sfinansowano ze środków budżetu gmi-
ny; 

 

 aktualnie przy wsparciu Gminy wyko-
nywane są przez mieszkańców Żukowa 
przyłącza do sieci wodociągowej. 

 w 2016 r. we współpracy z Powiatem Pyrzyckim wykonano remont drogi powia-
towej w Żukowie. Prace remontowe obejmowały modernizację sieci wodociągowej, 
budowę chodników i zmianę nawierzchni asfaltowej. Nowa infrastruktura nie tylko 

poprawiła estetykę miejscowości, a przede wszystkim zwiększyła bezpieczeństwo pieszych. 
Droga była w  bardzo złym  stanie technicznym. Na jej przebudowę uzyskano dofinansowa-
nia ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogo-
wej na lata 2016-2019”. Łączna wartość kosztów  po przetargu wyniosła 1.235.627 zł,  
w tym dofinansowanie 609.037 zł. W ramach  projektu przebudowano drogę wraz z 
chodnikiem na odcinku ok. 1 km. 



3. 

Termomodernizacja budynku  
biblioteczno-oświatowego w Karsku 

 w 2015 r. zakończono realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku  
biblioteczno–oświatowego w Karsku”, realizowanego w ramach środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Koszt cał-
kowity zadania to 581.738 zł, w tym otrzymana dotacja z WFOŚiGW to kwota  
w wysokości 126.425 zł i pożyczka w wysokości 126.425 zł, wkład własny z budżetu 
Gminy to 328.888 zł. Procedura przygotowania odpowiedniej dokumentacji na przepro-
wadzenie termomodernizacji tego budynku trwała długo, a rozpoczęła się w 2013 r. Pro-
jekt realizowany był w trzech etapach. W pierwszym opracowano projekt budowlany,  
a w drugim i trzecim dokonano przebudowy i remontu pomieszczeń oświatowych i biblio-
tecznych; 

 w części bibliotecznej utworzono  

bibliotekę wraz z czytelnią, gdzie  

można organizować np. zajęcia 

świetlicowe dla dzieci i różnego 

typu spotkania; 

 w 2017 r. dokonano nowych nasadzeń drzewek w m. Żuków, w tym 

przy placu zabaw i drodze w kierunku jeziora Płoń. 



3. 

 w 2015 r. ze względu na uszko-

dzenia techniczne pokrycia  

dachowego altany na boisku  

w Żukowie dokonano jego całko-

witej wymiany; 

 ze środków funduszu sołeckiego  popra-

wiono nawierzchnię (z trawy syntetycznej) 

boiska do gry w piłkę nożną na Orliku.  

Prace te polegały na oczyszczeniu murawy 

i równomierne rozprowadzenie granulatu 

na całej nawierzchni  boiska. 

 naprawiono 250 m2 pokrycia dachowego budynku 

szkolnego w m. Żuków; 

 w PSP Żuków wykonano również kapitalny  

remont dwóch pomieszczeń po szatniach uczniów  

i pomieszczeń na piętrze budynku  szkolnego. Zaadaptowano 

w ten sposób  pomieszczenia po gabinecie dyrektora i biblio-

tece na pomieszczenia do nauki oraz pracownię komputero-

wą, a na parterze na gabinet dyrektora i bibliotekę; 



 w 2016 r.  przy współpracy Sołectwa Żuków ze środków funduszu sołeckiego ukoń-

czono prace związane z przebudową chodnika wraz z wjazdami w m. Karsko; 

 przy wsparciu finansowym firmy KARSKO Sp. z o.o. zamontowano nową wiatę przystan-

kową i wykonano zatoczkę autobusową w Karsku; 

 w ramach zawartej umowy, jaką Gmina Przelewice podpisała w 2016r. z firmą ENEA-
Oświetlenie, na terenie gminy wybudowano nowe punkty oświetlenia drogowego i wymie-
niono istniejące oprawy na energooszczędne oraz uzupełniono oświetlenia w miejscach, 
gdzie należało je doświetlić, w tym  w m. Karsko. 

36 



 

  Składając Wysokiej Radzie, jak  

i Mieszkańcom Gminy, powyższe spra-

wozdanie zdaję sobie doskonale spra-

wę z tego, że nie wszystko udało się 

zrobić. Jednak na taką realizację miało 

wpływ wiele czynników, a najważniej-

szym z nich są środki finansowe.  

Pomimo zabezpieczenia w bu-

dżecie gminy określonych środków  

finansowych na realizację danego za-

dania i pozyskaniu środków zewnętrz-

nych w niektórych przypadkach zmu-

szeni byliśmy z nich zrezygnować. 

Okazało się, że ceny ofert wynikające  

z przeprowadzonych przetargów prze-

wyższały kwotę zabezpieczonych na 

ten cel środków (w niektórych przy-

padkach nawet o 100% wartości kosz-

torysowe zadania). Kolejnym problem 

był brak możliwości wyłonienia wyko-

nawcy na zadanie dotyczące remontu 

budynku dworku, znajdującego się  

w zespole pałacowo-folwarcznym  

w m. Przelewice.  

Na chwilę obecną brak realizacji, 

zarówno tych, jak i innych zadań nie 

oznacza, że tematy uważam za za-

mknięte. W dalszym ciągu będą pro-

wadzone wszelkie możliwe działania, 

które pozwolą na ich wykonanie.  

Należy również zwrócić uwagę na 

to, że w zasadzie każdy samorząd reali-

zując główne zadania inwestycyjne 

wspomaga się środkami unijnymi, ale 

również zaciąga na ten cel pożyczki, 

czy też uruchomia obligacje. Takim sa-

morządem, który podejmuje też tego 

typu działania jest Gmina Przelewice, 

co nie doprowadziło do przekazania 

jakichkolwiek normatywnych wskaźni-

ków, które wskazywałyby, że istnieje 

realne zagrożenie w finansach Gminy. 

Lata 2014-2018 to również dobry 

czas dla rozwoju kultury, oświaty  

i sportu oraz bezpieczeństwa pożaro-

wego i innych dziedzin życia społecz-

nego na terenie naszej gminy. Czy 

można było zrobić więcej? Pewnie tak. 

Chcę powiedzieć, że to co zostało zro-

bione na pewno służyć będzie naszym 

mieszkańcom, bo pozostaje tu w naszej 

Gminie. 

Wszystkie prace na obiektach  

i terenach gminnych wykonane były 

przez pracowników Gminy we współ-

pracy z sołtysami i radami sołeckimi. 

Na co dzień wykonują oni wiele prac 

bieżących. Zajmują się również eksplo-

atacją i utrzymaniem sieci wodno -

kanalizacyjnej, a także naprawą uszko-

dzonych urządzeń technicznych. Po-

nadto wykonują wszystkie prace zwią-

zane z pielęgnacją roślinności na 

gminnych terenach zielonych. Aby 

usprawnić prace komunalne zakupio-

no następujący sprzęt: wóz asceniza-

cyjny, koparko-ładowarkę, podnośnik 

koszowy do pielęgnacyjnego cięcia 

drzew i suchych lub zagrażających bez-

pieczeństwu konarów, ciągnik rolniczy 

ZETOR, dwa samochody dostawcze,  

kosiarkę bijakową i rotacyjną do pielę-

gnacji terenów zieleni.  

                                (c.d. na str. 38) 
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Ponadto dokonano przeróbki  

samochodu ciężarowego IZOTERMA 

na wywrotkę, która wykorzystywana 

jest przez naszych pracowników. Za-

kupiono też trzy autobusy dla potrzeb 

dowożenia dzieci do szkół. 

W czasie mijającej kadencji  

pozyskano również  wiele środków na 

realizację tzw. projektów miękkich -  

samodzielnie, bądź we współpracy ze 

stowarzyszeniami pozarządowymi, 

ochotniczymi strażami pożarnymi, 

szkołami, Ogrodem Dendrologicznym, 

GCK-em „Ogród Kultury”, Stowarzy-

szeniem LGD „Lider Pojezierza” oraz 

parafiami. Nie wymagają one wielkich 

nakładów, ale za to oferują atrakcyjne 

działania na rzecz mieszkańców i ich 

otoczenia.  

Cieszę się, że w czasie tej kadencji 

współpraca na linii Radni – Wójt prze-

biegała bardzo dobrze, bo przecież o to 

chodzi, by wspólnie zaspokajać potrze-

by naszych mieszkańców. Nie da się 

zrobić wszystkiego w jednym czasie.  

Potrzeb i zadań do realizacji jest 

wiele. Dlatego z obecną Radą udało się 

nam wybrać te, które były najpilniej-

sze do realizacji. Wiele wspólnie  

w tym zakresie mogliśmy zrobić.  

Myślę jednak, że wykorzystaliśmy ten 

czas maksymalnie. Praktycznie prawie 

w każdym sołectwie wykonaliśmy róż-

ne prace i zadania podnoszące jakość 

życia mieszkańców.                            .  

Nasze miejscowości są coraz 

bardziej atrakcyjne.  

Wiadomo też, że czekają kolejne 

wyzwania i cele do realizacji. Ale naj-

ważniejsze jest w tym wszystkim to, że 

człowiek i jego problemy nie zniknęły 

z pola widzenia. 

Przedłożone sprawozdanie jest 

krótkim podsumowaniem realizacji 

najważniejszych zadań, jakie miały 

miejsce w mijającej kadencji. Nato-

miast o wykonaniu poszczególnych  

zadań na bieżąco byliście Państwo  

informowani w przedkładanych mate-

riałach międzysesyjnych, a także  

w biuletynie samorządowym pn. 

„Nowiny Przelewickiej Gminy”. 

Na koniec jeszcze raz  

dziękuję wszystkim tym, którzy  

w jakikolwiek sposób przyczynili 

się do rozwoju naszej Gminy. 

Wspólnie staramy się podnosić 

jakość naszego życia. 

Dziękuję Radnym, Sołtysom  

i Radom Sołeckim za zaangażo-

wanie w pracę naszego samorzą-

du. Dyrektorom jednostek orga-

nizacyjnych, Prezesom OSP  

i Pracownikom Urzędu Gminy za 

o d d a n ą  p ra c ę.  Dz i ęk u j ę  

przedstawicielom instytucji  

i organizacji pozarządowych za 

współpracę oraz Mieszkańcom 

za okazywane wsparcie i pomoc 

podczas realizowanych zadań. 

Wójt Gminy  

Mieczysław Mularczyk 
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POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze/ 

POMERANIA Natur- und Kulturerlebnisse 

 

Po bardzo długich i wyczerpujących 
staraniach przebrnęliśmy ostatni próg 
formalny oraz nasz wspólny projekt 
„POMERANIA – Atrakcje kulturalne  
i przyrodnicze / POMERANIA Natur- 
und Kulturerlebnisse” ma już podpisa-
ną umowę o dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w programie współpracy Interreg 
VA Meklemburgia—Pomorze Przednie/ 
Brandenburgia/ Polska.  

Dziesięciu partnerów dzięki dofinansowaniu  

 

 
ze środków UE na poziomie 3.663.403,04  
euro będzie wspólnie realizować cele projek-
tu. Oprócz działań wspólnych partnerzy prze-
widzieli w projekcie pewne działania inwesty-
cyjne poprawiające infrastrukturę turystyczną  
i likwidujące bariery w dostępie do obiektów 
danego partnera. Właśnie dzięki temu możli-
we będzie wyremontowanie i oznakowanie  
w Ogrodzie Dendrologicznym dróg parko-
wych. Dofinansowanie, jakie Gmina otrzyma 
na ten cel wynosi 250.078,60 euro, a całko-
wita wysokość wydatków kwalifikowanych to 
294.210,12 euro. 

W latach 2017-2018 nasza Gmina 
realizowała projekt dofinansowany w kwocie 
54.450 zł z funduszy europejskich pn. 
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 
Przelewice na lata 2017-2023”. W ra-
mach projektu w styczniu br. Program ten 
opracowano i zatwierdzono przez radę gminy.  
 Lokalnym Programem Rewitalizacji na tere-

nie naszej gminy objęte będą  miejscowości: 
Płońsko, Przywodzie i Ślazowo, co daje 
możliwość ubiegania się o dofinansowanie 
projektów realizowanych w ramach RPO Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego. Można 
będzie ubiegać się o środki na  m.in. adapta-
cję budynków na świetlice wiejskie oraz ich 
modernizacje i doposażenie. 



Od stycznia 2018 r. we wszystkich szkołach na terenie gminy realizowany 
jest projekt pn. „Wsparcie Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Przele-
wice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na 
rzecz rozwoju gospodarczego KS „Pyrzyce+”. Wartość projektu to 976.552 zł, 
ze środków europejskich 829.546 zł, wkład własny 147.006 zł. Projekt współfi-
nansowany ze środków EFS w ramach RPO WZ 2014-2020. 

W ramach realizowane-
go Kontraktu Samorzą-
dowego „Pyrzyce+” pro-
wadzone są zajęcia  
pozalekcyjne i warsztaty 
dla uczniów szkół pod-
stawowych oraz gimna-

zjum. Wszystkie zaplanowane działania  
zostały ukierunkowane na rozwój placówek  
w zakresie edukacji. Dzięki czemu m.in.  
zmodernizowane zostaną i doposażone  
w niezbędny sprzęt klasopracownie. Ponadto 
w zakresie realizacji projektu nawiązano 
współpracę z Fundacją Partnerstwo i Uniwer-

sytetem Szczecińskim z Wydziałem Nauk  
o Ziemi. Wspólnie zorganizowano warsztaty 
edukacyjne z cyklu „Latający Uniwersytet” 
dla dzieci z naszych szkół. Uczestnicy brali 
udział w wykładach Muzeum Geologicznego, 
podczas których zorganizowano zajęcia z: 
geografii kultury, badań głębokich partii  
oceanu, bezpieczeństwa wodnego, zieleni 
miejskiej, turystyki wodnej i demografii. 
Wszystkie dzieci otrzy-
mały ciepły posiłek, 
podczas którego dzieliły 
się wrażeniami. 

REALIZACJIA KONTRAKTU SAMORZĄDOWEGO  

W NASZEJ GMINIE  
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