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1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Obszar realizacji PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO obejmuje swoim zasi giem teren

Powiatu wieckiego a czas realizacji uzale niony jest od okresów programowania

i przedstawia si  nast puj co: dzia ania w latach 2004-2006 realizowane b  obligatoryjnie, za

dzia ania na lata 2007-2013 fakultatywnie.

Projekty realizowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego podzielone s  na kategorie

w zale no ci od zakresu jaki obejmuj . Wyró nione zosta y cztery podstawowe grupy dzia .

Dzia ania z zakresu: Strefy spo ecznej, Turystyki, Gospodarki i Infrastruktury.

2. AKTUALNA SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA NA  OBSZARZE OBJ TYM
WDRA ANIEM PLANU

2.1 Analiza

2.1.1. Po enie geograficzne

Powiat wiecki po ony jest w obr bie Doliny Dolnej Wis y i Pojezierza

Po udniowo-Pomorskiego, po obu stronach dolnej Wdy, co stanowi pó nocn  cz  województwa

kujawsko-pomorskiego. Siedzib  powiatu jest miasto wiecie stanowi ce wa ny w ze

komunikacyjny, zbiegaj  si  tu dwie drogi krajowe E75 i E261 cz ce po udnie Polski z aglomeracj

gda sk . W odleg ci 12 km od granic miasta przebiega  b dzie planowana autostrada A-1 pó noc-

po udnie. Obszar w promieniu 50 km od wiecia zamieszka y jest przez prawie 1 milion osób.

Powiat wiecki zajmuje powierzchni  147.278 ha (powierzchnia geodezyjna) i tym samym jest

najwi kszym powiatem w województwie (8,2% jego ca kowitej powierzchni). Zajmuje on obszar

stanowi cy 0,47% powierzchni kraju. Na powiat wiecki terytorialnie sk ada si  11 gmin (Bukowiec,

Dragacz, Drzycim, Je ewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, wiecie, wiekatowo, Warlubie). Dwie

z nich to gminy miejsko-wiejskie ( wiecie, Nowe), pozosta e - wiejskie. Powiat wiecki to 132

so ectwa, 253 miejscowo ci.

Ludno  Powiatu wieckiego liczy 100.427 (stan na rok 2002).
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Wykres 1.  Procentowy udzia  gmin w ogólnej powierzchni powiatu wieckiego.
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ród o: GEOD-02 – Starostwo Powiatowe w wieciu

2.1.2. rodowisko przyrodnicze i uwarunkowania ochrony rodowiska naturalnego.

Obszar powiatu wieckiego w znacznej cz ci pokrywaj  pola uprawne. Poza zbiorowiskami

le nymi do grupy naturalnych zbiorowisk ro linnych omawianego obszaru nale  zbiorowiska wodne,

otne i torfowiskowe.

Prawnie chronione obszary o szczególnych walorach przyrodniczych zajmuj

w powiecie wieckim 71.007 ha, z czego rezerwaty przyrody zajmuj  358,4 ha, parki krajobrazowe -

41.297 ha, obszary chronionego krajobrazu - 27.937,3 ha, natomiast u ytki ekologiczne 677 ha.

Wielk  atrakcj  turystyczn  powiatu jest Zespó  Parków Krajobrazowych Che mi skiego

i Nadwi la skiego oraz Wdecki Park Krajobrazowy.

Zespó  Parków Krajobrazowych Che mi skiego i Nadwi la skiego powsta  w 1999 r.

z po czenia Nadwi la skiego Parku Krajobrazowego (utworzonego w 1993r.) i Che mi skiego Parku

Krajobrazowego (utworzonego w 1998r.)  Powierzchnia parku wynosi 55,6 tys. ha i obejmuje swym

zasi giem 16 gmin, z których 6 to gminy nale ce do powiatu wieckiego: Nowe, Warlubie, Dragacz,

Je ewo, wiecie, Pruszcz. Na terenie tego parku istnieje kilkana cie uznanych rezerwatów przyrody.

Jeden z wi kszych rezerwatów le cych na terenie Gminy wiecie o powierzchni 27 ha to

"Grabowiec". Innym unikatowym rezerwatem zajmuj cym 25 ha Gminy Dragacz jest „Jezioro

Fletnowskie” z unikatow  rynn  jeziora polodowcowego. Z kolei Gmina Nowe posiada na swoim

terenie rezerwat zwany "Wios o Du e" o powierzchni 7,2 ha, który zosta  utworzony w celu ochrony

dobrze zachowanych fragmentów naturalnych zespo ów le nych z rzadkimi ro linami le no-

stepowymi.
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O walorach tych terenów wiadczy  mo e fakt, e Dolina Dolnej Wis y zosta a uznana za jeden

z 10 najcenniejszych obiektów przyrodniczych w kategorii ekosystemów cieków wodnych na lata

1996-2000 w "Ogólnoeuropejskiej strategii ochrony ró norodno ci biologicznej i krajobrazowej".

Wdecki Park Krajobrazowy zosta  utworzony na mocy rozporz dzenia Wojewody Bydgoskiego

z dnia 16 lutego 1993 roku. Pod wzgl dem administracyjnym obszar Parku le y w pó nocnej cz ci

województwa kujawsko-pomorskiego w granicach gmin: Osie, Lniano, liwice, Drzycim, Warlubie,

Je ewo, Cekcyn. Tereny le ne Parku po one s  na terenie Nadle nictwa Osie, D browa,

Zamrzenica. Zajmuje on obszar 19.177 ha, a jego strefa ochronna (otulina) 4.609 ha. Swoj  nazw

zawdzi cza Wdzie, czyli "Czarnej Wodzie", która wraz z dop ywami - Prusin , Ryszka i Sobi sk

Strug  tworzy malownicze zak tki. Lasy stanowi  prawie 60% powierzchni Parku. Osobliwo ci

dendrologiczn  w ród rozleg ych borów sosnowych jest najwi ksze w Polsce skupisko jarz bu brekinii

(brz ku), obj te ochron  rezerwatow  w rezerwacie "Brz ki im. Zygmunta Czubi skiego" o pow. 102

ha. Oprócz tego na terenie parku znajduj  si  m. in. rezerwaty: "Jezioro Miedzno" - rezerwat

ornitologiczny, o pow. 88,5 ha, "Jezioro Ciche" - rezerwat florystyczny, o pow. 38 ha, "Dury" - rezerwat

cis y, wodny, o pow. 13 ha.

Na terenie powiatu wieckiego wyst puj  4 g ównie typy gleb:

-mady rzeczne,

-gleby brunatne,

-gleby p owe,

-gleby bielicowe.

Na równinach wy szych teras rzecznych i w rozszerzeniach wytworzone zosta y gleby

bielicowe, na piaskach wydmowych. Gleby murszowe i torfowe, powsta e pod wp ywem ro linno ci

bagiennej w warunkach sta ego i nadmiernego uwilgotnienia, wyst puj  w okolicach Sartowic

Dolnych. Pozosta y obszar dna doliny Wis y to mady lekkie, rednie i ci kie.

Okolice Wi ga, Je ewa, Warlubia, Nowego, Bukowca zajmuj  gleby brunatne ukszta towane

pod wp ywem cech klimatu umiarkowanego oraz ro lin lasów li ciastych i mieszanych na glinach

moreny dennej. Nale  one do II i III klasy yzno ci.

Gleby p owe zajmuj  okolice Polskich k, Pruszcza Pomorskiego, Przysierska, Górnej Grupy.

Zachodz ce procesy brunatnienia i bielicowania na pod u gliny zwa owej powoduj  pogorszenie

stosunków powietrzno – wodnych i w efekcie zaliczanie ich do III i IV klasy yzno ci.

Lasy na terenie powiatu wieckiego zajmuj  52.140 ha, a lesisto  powiatu wynosi 35,4%, co

lokuje nas na trzecim miejscu w województwie pod tym wzgl dem. Lesisto  powiatu jest o ponad 7%

wy sza ni  lesisto  kraju. Wi kszo  lasów po onych jest w cz ci pó nocnej naszego powiatu,

gdzie si ga kompleks le ny Bory Tucholskie. Najbardziej zasobn  w lasy jest gmina Osie (ponad

70%). Gatunkiem panuj cym w lasach powiatu wieckiego jest sosna. Ponad 3,5 tys. ha zajmuj  lasy

nale ce do w cicieli prywatnych, nad którymi nadzór sprawuje Starostwo Powiatowe w wieciu.
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W drodze porozumie  Starosta wiecki powierzy  prowadzenie niektórych spraw w zakresie nadzoru

nad lasami niepa stwowymi nadle niczym z nadle nictw: Osie, D browa, Zamrzenica i Ró anna.

W ka dym z nich zatrudnieni s  pracownicy, którzy w terenie zajmuj  si  sprawami

zagospodarowania, hodowli i ochrony lasów nadzorowanych przez Starost .

Na terenie powiatu wieckiego surowce naturalne wyst puj  w postaci piasków, wirów

surowców ilastych, glin i torfów. Najwi cej wirowni znajduje si  na terenie Gminy Dragacz

w miejscowo ciach: Grupa, Mniszek, Górna Grupa. Kolejne mo na spotka  na terenie Gminy wiecie

w miejscowo ciach Sulnówko i Koz owo – s  to wyrobiska zarówno eksploatowane jak i ju

nieczynne.

Na uwag  zas uguje surowiec, jakim jest torf. Powiat wiecki jest wyj tkowo zasobny

w torfowiska, których jest ok. 500. Obecnie torf nie jest wykorzystywany do celów gospodarczych, lecz

jego stanowiska stanowi  du  atrakcj  przyrodnicz  powiatu wieckiego.

Najwi kszym rezerwuarem wód p yn cych Ziemi wieckiej jest dolny odcinek Wis y. Obecnie

szeroko  koryta Wis y wynosi 400-425 metrów, rednia g boko  3-5 metrów. Najd szym w

regionie dop ywem Wis y jest Wda zwana Czarn  Wod . Wa niejsze dop ywy Wdy w granicach

powiatu wieckiego to: Prusina, Ryszka, Sobi ska Struga i Wyrwa. Ze wzgl du na znaczny spadek

wód zbudowano na Wdzie dwie elektrownie wodne: w urze i Gródku, oraz stopie  wodny w Koz owie

i spi trzenie w Przechowie ko o m yna. M tawa to drugi pod wzgl dem d ugo ci (64 km) dop yw Wis y,

który w ca ci p ynie na obszarze Ziemi wieckiej. M taw  zasilaj  krótsze dop ywy takie jak:

Sinowa, Kr pa, Huta, Ma a Struga oraz sie  rowów melioracyjnych.

Na obszarze powiatu wieckiego wyst puje oko o dziewi dziesi ciu jezior i zbiorników

wodnych. Do wi kszych nale : jezioro Radodzierz, Stelchno, Branickie, Laskowickie, korz,

dzimskie, Ostrowite, Zalew ur i Zalew Gródek. Jeziora posiadaj  wody w II i III klasie czysto ci.

Pod wzgl dem wielko ci powierzchni zdecydowanie przewa aj  jeziora rednie. Zaledwie dwa, tj.

Radodzierz (240 ha) i Stelchno (151 ha) s  wi ksze od 100 ha, 7 mie ci si  w przedziale 50-100 ha,

27 w przedziale 10-50 ha i pozosta e od 1 do 10 ha. Na uwag  zas uguje utworzony, w wyniku

spi trzenia rzeki Wdy w 1929 roku, zbiornik wodny ur, o powierzchni  400 ha oraz zbiornik Gródek.

Porównanie powierzchni jezior z okresów prze omu lat 50/60 i lat 80-tych wyra nie wskazuje na to, i

ulegaj  one procesowi zaniku. Spo ród 20, dla których s  okre lone powierzchnie a  16 wykaza o

zmniejszenie powierzchni, za  tylko 4 jej przyrost.

Na tereny zieleni ogólnodost pnej w powiecie wieckim sk adaj  si  3 parki spacerowo-

wypoczynkowe o cznej powierzchni 10 ha i 22 ziele ce o pow. cznej 16,2 ha. Tereny zieleni

osiedlowej to dalsze 52,4 ha, za  ziele  uliczna zajmuje 9,8 ha. Obraz powiatu dope niaj  2447 metry

bie ce ywop otów.

Klimat na tym obszarze sklasyfikowano do dzielnicy VI, zwanej bydgosk . Opady roczne

wynosz  ok. 500 mm, rednia temperatura powietrza 7,9ºC, czas trwania pokrywy nie nej 40-60 dni,
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ugo  okresu wegetacyjnego 210-215 dni. Najcieplejszy miesi c to lipiec ze redni  temperatur

18,2ºC, najch odniejszy stycze  od –2,7ºC (w dolinie Wis y) do –3,8ºC (w Borach Tucholskich).

2.1.3. Turystyka

Powiat mo e zaproponowa  odwiedzaj cym go turystom mo liwo  zapoznania si

z histori  powiatu poprzez zwiedzanie zabytków i innych lokalnych atrakcji.

Poza zabytkami na terenie powiatu znajduj  si  równie  muzea oraz izby regionalne. Do

najwa niejszych nale y uzna  utworzone w 1985 r. Muzeum Po arnictwa w wieciu oraz wieck

Izb  Regionaln . Izba gromadzi pami tki zwi zane z histori  regionu. W ród najciekawszych

eksponatów wymieni  mo na: ód  - d ubanka z XI w., ceramik  z wykopalisk, ornaty z XVIII w.

Prócz wielu szlaków spacerowych, powiat posiada trasy dla rowerzystów (m.in. "M skie ko o"

ugo ci 30 km, mi dzynarodowa trasa R1: Francja - Niemcy - Kostrzy  - Pi a - Koronowo -

wiekatowo - Bukowiec - Che mno - Malbork - Rosja) jak i trasy konne. Wzd  powy szych tras

po one s  wiaty przydro ne oraz punkty widokowe (np. na Zalew urski). Licznie wyst puj  pla e

oraz urz dzone k pieliska strze one i niestrze one, pozwalaj ce korzysta  z k pieli i sportów

wodnych. Szczególnie rozwini te jest kajakarstwo. Istnieje mo liwo  organizacji sp ywów kajakowych

obejmuj cych: przewóz, transport kajaków, ich wypo yczenie (rozwini ta baza sprz tu wodniackiego)

oraz noclegi.

Powiat wiecki dysponuje bogat  baz  noclegow . Szczególnie rozbudowana jest baza

turystyczna w Tleniu pozwalaj ca na d szy wypoczynek w okolicach Osia. Dzi ki bazie noclegowej

i sprz towej Tle  jest najdogodniejszym poza Czarn  Wod  miejscowo ci  w Gminie Osie do

uprawiania turystyki wodnej i rozpoczynania sp ywów kajakowych po Wdzie.

Tak bogate walory rodowiska przyrodniczego i zasoby kultury oraz dobrze wykszta cona

infrastruktura turystyczna przyci gaj  turystów, którzy maj  do dyspozycji 31 obiektów noclegowych

turystyki (wed ug stanu w dniu 31.12.2000 r.). Wspomniane obiekty posiadaj  1.872 miejsc

noclegowych, w tym 496 ca orocznych. W 2000 roku z noclegów skorzysta o 24.912 osób w tym 1.896

turystów zagranicznych (7,6% wszystkich korzystaj cych). W tym samym okresie wynaj tych zosta o

4.683 pokoi (w hotelach, metalach i pensjonatach) oraz udzielono 95.495 noclegów (dotyczy

wszystkich obiektów). Najbardziej rozwini  baz  noclegow  posiada Gmina Osie, Gmina Nowe oraz

Gmina Warlubie.

Powy sz  ofert  wzbogacaj  i urozmaicaj  liczne pola namiotowe, campingi i miejsca

biwakowe. Baz  wypoczynkow  uzupe nia rozwijaj ca si  agroturystyka. Gospodarstwa

agroturystyczne cz sto obejmuj  stadniny koni. Dla mieszka ców wsi agroturystyka stwarza zupe nie

nowe mo liwo ci u ytkowania przestrzeni wiejskiej, zabudowa  rolniczych, lokalnej infrastruktury, za

uzyskane dodatkowe dochody przyczyniaj  si  do wzrostu zasobno ci poszczególnych gospodarstw

oraz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.
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2.1.4. Zagospodarowanie przestrzenne

a) Infrastruktura techniczna

- Infrastruktura energetyczna

Obszar powiatu obs ugiwany jest przez Zak ad Energetyczny Bydgoszcz S.A. – Rejon

Energetyczny wiecie.

Du ym problemem na terenach wiejskich jest stan sieci niskiego napi cia. Wi kszo  z nich

nie jest dostosowana do zwi kszonego obci enia.

Do celów energetycznych w powiecie wieckim wykorzystuje si  równie  spi trzone wody Wdy

na progach w urze i Gródku. Tak e  na M tawie i na Strudze Wyrwa pracuj  kolejno cztery i dwie

ma e elektrownie wodne. Planowane jest uruchomienie jeszcze dwóch tego typu elektrowni.

- Sie  gazowa

Na terenie powiatu wieckiego sie  gazow  posiada Gmina wiecie oraz Gmina Nowe

( jedynie na obszarach miejskich). W chwili obecnej prowadzona jest etapami gazyfikacja miasta

wiecia i Nowe w ramach budowy sieci gazowych oraz wymiany istniej cej (zu ytej technicznie).

Z sieci gazowej w 2000 roku korzysta o 70,9% mieszka ców miast powiatu wieckiego.

Miasto Nowe i wiecie zasilane s  gazem ziemnym GZ-50 natomiast znacz ca grupa

budynków w ca ym powiecie pod czona jest do instalacji gazu propan-butan

z przydomowych zbiorników firm Schell, BP, Gaspol, Ba tykGaz itp.

W dniu 31.12.2001 r. ca kowita d ugo  sieci gazowej na terenie powiatu wynosi a 54,7 km

przy jednoczesnym funkcjonowaniu 1.580 po cze  prowadz cych do budynków mieszkalnych. W tym

samym okresie odnotowano 7.736 odbiorców zaliczonych do grupy gospodarstw domowych. W 2000

roku zu ycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych wynios o 3.174 dam3 co w przeliczeniu na 1

odbiorc  wynios o 413,6 m3.

- Sie  ciep ownicza

Na terenie powiatu wieckiego sie  ciep ownicz  posiadaj  dwa miasta - wiecie

i Nowe. W chwili obecnej prowadzona jest rozbudowa sieci miasta wiecia i Nowe w ramach budowy

nowych sieci oraz wymiany ju  istniej cej (zu ytej technicznie).

Na terenie pozosta ych gmin wchodz cych w sk ad powiatu funkcjonuj  jedynie odcinki sieci

ciep owniczej jednak nie s  one pod czone do zbiorczego systemu zasilania w ciep o a raczej s

przesy owi mediów pomi dzy budynkami zasilanymi z jednej kot owni lokalnej.
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-Telekomunikacja

W chwili obecnej na terenie powiatu wieckiego zlokalizowanych jest 20 urz dów pocztowych

i 11 agencji tzw. cywilno-prawnych. W dniu 31.12.2000 r. na jedn  placówk  pocztow  i us ug

pocztowych przypada o 3.128 osób podczas gdy rednia dla województwa wynosi a a  4.458 osób.

czno  u ytkownikom telefonii komórkowej zapewni  przeka niki operatorów: Idea

Centertel, Era GSM oraz Plus GSM.

- Sie  drogowa

Obs ug  komunikacyjn  powiatu wieckiego zapewnia system dróg o znaczeniu regionalnym,

powiatowym i lokalnym.

Geograficzne po enie powiatu nosi znamiona korzystnego: w w le dróg ko owych krajowych

nr 1 (E-75) i nr 5 (E-261) cz cych pó noc i po udnie Polski. Przez powiat przebiega droga nr 240

z przepraw  mostow  przez rzek  Wis , droga nr 214 w kierunku Ko cierzyny i nr 239 - na Grudzi dz

i dalej Olsztyn. Zaplanowano, i  przez obszar powiatu wieckiego przebiega  b dzie transeuropejska

autostrada A-1.

Wed ug danych Starostwa Powiatowego w wieciu na pe  infrastruktur  drogow

w powiecie sk adaj  si  nast puj ce drogi (stan w dniu 31.12.2001r.):

- krajowe - o cznej d ugo ci 77,740 km

- wojewódzkie - o cznej d ugo ci 145,926 km,

- powiatowe - o cznej d ugo ci 564,5 km,

- gminne – o cznej d ugo ci 699 km w tym 199 km o nawierzchni twardej;

-  Infrastruktura komunikacyjna

Obecnie (wed ug stanu w dniu 31.12.2001 r.) w powiecie wieckim zarejestrowana jest

nast puj ca ilo  pojazdów:

samochody osobowe 25.216

samochody ci arowe 2.894

autobusy (mikrobusy) 102

ci gniki rolnicze 4.784

ci gniki samochodowe 314

przyczepy i naczepy 4.302

motorowery 6.435

motocykle i skutery 3.573
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Rozmieszczenie istniej cych stacji benzynowych jest nast puj ce: Gmina Bukowiec - 2, Gmina

Drzycim - 1, Gmina Je ewo – 2, Gmina Lniano - 1, Gmina Nowe - 2, Gmina Osie – 1, Gmina Pruszcz

– 3, Gmina wiecie – 7, Gmina wiekatowo –1, Gmina Warlubie – 2.

Stacje diagnostyczne znajduj  si  na terenie Gminy Osie (1 stacja), Gminy Pruszcz

(1 stacja) oraz w Gminie wiecie (2 stacje).

Rozmieszczenie miejsc parkingowych na terenie powiatu przestawia poni sze zestawienie:

- Gmina Bukowiec - 10 miejsc parkingowych w miejscowo ciach: Bukowiec, Przysiersk, Polskie ki.

- Gmina Je ewo - 3 parkingi z 40 miejscami parkingowymi w tym Je ewo–rynek - 15 miejsc,

Laskowice przed stacj  PKP - 15 miejsc, Laskowice Plac I Maja -10 miejsc,

- Gmina Nowe - 5 parkingów z 50 miejscami parkingowymi,

- Gmina wiekatowo - 5 parkingów, z czego wszystkie w miejscowo ci wiekatowo - oko o 80 miejsc

parkingowych,

- Gmina wiecie - 1160 miejsc parkingowych na terenie miasta,

- Gmina Warlubie - 70 miejsc parkingowych w miejscowo ciach: Warlubie, Lipinki, Wielki Komórsk,

- Gmina Pruszcz - 3 parkingi w tym Pruszcz – 2, Serock –1,

- Gmina Drzycim – 8 parkingów w tym Drzycim – 180 miejsc, Gródek – 160 miejsc, Sieros aw  40

miejsc, Wery – 16 miejsc, D brówka – 18 miejsc, Biechówko – 25 miejsc, Dólsk – 15 miejsc, Gacki –

15 miejsc,

- Gmina Lniano - 50 miejsc parkingowych,

- Gmina Osie – 9 parkingów w tym Osie –360 miejsc, Tle  – 240 miejsc, Wierzchy – 10 miejsc, ur –

40 miejsc, Miedzno – 15 miejsc, Brzeziny – 15 miejsc, Grzybek – 30 miejsc, ek – 60 miejsc,

Pruskie – 10 miejsc.

- Linie kolejowe i inne rodki transportu

Przez teren gmin obj tych analiz  przebiega rozbudowana sie  linii kolejowych obs ugiwanych

zarówno przez poci gi towarowe jak i pasa erskie. G ównym ci giem kolejowym jest magistrala

kolejowa Trójmiasto- sk.

Kolejnym elementem komunikacji zbiorowej w gminie s  po czenia autobusowe, które

obs ugiwane s  przez PKS oraz prywatnych przewo ników.

- Sie  wodoci gowa

Powiat wiecki zwodoci gowany jest w blisko 100%, dzi ki posiadaniu (w dniu 31.12.2000 r.)

1.273 km sieci wodoci gowej rozdzielczej (bez przy czy prowadzonych do budynków i innych

obiektów).
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Wody podziemne wydobywane z istniej cych uj  znajduj  si  w klasie czysto ci: III (50%), Ib

(30%), II (20%). Brak jest wód w klasie czysto ci I a. Pobór wód podziemnych  i powierzchniowych

odbywa si  g ównie na potrzeby gospodarki komunalnej, zak adów przemys owych oraz nawodnie

w rolnictwie i le nictwie. Od kilku lat wyst puje tendencja spadkowa, je li chodzi o pobór wody, jednak

samo wiecie znajduje si  w ród miast o najwi kszym zu yciu wody.

Powiat wiecki posiada bardzo du y udzia  zak adów zu ywaj cych wod  w celach

przemys owych. W 2000 r. do kategorii zak adów zu ywaj cych wod  zaliczono 12 przedsi biorstw,

z czego 6 to zak ady odprowadzaj ce cieki wymagaj ce oczyszczania bezpo rednio do wód

powierzchniowych.

Na terenie miast wchodz cych w sk ad powiatu 97,9% mieszka ców korzysta z sieci

wodoci gowej. Jest to jeden najwy szych wska ników w ród powiatów ziemskich wchodz cych

w sk ad województwa kujawsko-pomorskiego. rednia dla województwa w tym wypadku kszta tuje si

na poziomie 92,5%.

Wska nik d ugo ci sieci na 100 km2 wynosi 86,4 km (dane w dniu 31.12.2000r), podczas gdy

rednia krajowa to 67,77 km. D ugo  sieci wodoci gowej przypadaj cej na 1000 mieszka ców

wynosi 12,72 km, przy redniej krajowej 5,48 km.

- Kanalizacja i oczyszczalnie cieków

Na terenie powiatu wieckiego (w dniu 31.12.2000) rozdzielcza sie  kanalizacji liczy a 155 km

przy jednoczesnym funkcjonowaniu 3.475 po cze  prowadz cych do budynków mieszkalnych.

Na terenie miast wchodz cych w sk ad powiatu 90,5% mieszka ców korzysta z sieci

kanalizacyjnej. Jest to jeden najwy szych wska ników w ród powiatów ziemskich wchodz cych

w sk ad województwa kujawsko-pomorskiego. rednia dla województwa w tym wypadku kszta tuje si

na poziomie 83,8%.

Wska nik d ugo ci sieci kanalizacyjnej na 100 km2 wynosi 10,5 km (dane w dniu 31.12.2000r),

podczas gdy rednia krajowa to 16,3 km. D ugo  sieci wodoci gowej przypadaj cej na 1000

mieszka ców wynosi 1,55 km, przy redniej krajowej 1,32 km.

Na obszarze powiatu wieckiego w dniu 31.12.2000 r. znajdowa o si  10 oczyszczalni. Powiat

wiecki charakteryzuje si  wysokim poziomem wytworzonych cieków przemys owych i komunalnych,

które wymagaj  oczyszczenia. W 2000 roku na jego terenie wytworzonych zosta o 21,4 hm3 cieków

przemys owych i komunalnych (wymagaj cych oczyszczania), z czego 98% zosta o oczyszczonych.

Jest to bardzo wysoki wska nik tak w stosunku do redniej wojewódzkiej (73,6%) jak i innych

porównywanych w tym opracowaniu powiatów.

W 2000 roku przez oczyszczalnie cieków obs ugiwanych by o 34.050 osób co stanowi o 34%

wszystkich mieszka ców powiatu. rednia dla województwa kujawsko-pomorskiego wynios a 37,8%

w tym dla samych powiatów ziemskich 33,1%.
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- Gospodarka odpadami

W 2000 roku na terenie powiatu wieckiego dzia o 6 zak adów wytwarzaj cych odpady.

W ci gu roku wytworzy y 324,2 tys. ton odpadów (z wy czeniem odpadów komunalnych), z czego

238 tys. ton zosta o wykorzystanych, 69,4 tys. ton unieszkodliwionych (w tym 66,6 tys. ton

sk adowanych na terenach w asnych zak adów i terenach obcych) oraz 16,8 tys. ton przej ciowo

gromadzonych. W dniu 31.12.2000 roku na terenie zak adów nagromadzonych by o 1.858,8 tys. ton

odpadów. Zak ady oczyszczania wywioz y w przeci gu 2000 roku 75,6 dam3 odpadów sta ych z tego

69,3 dam3 z budynków mieszkalnych oraz 32,7 dam3 odpadów p ynnych z tego 32,1 dam3 z budynków

mieszkalnych.

Jednym z kluczowych zada  prowadzonych przez poszczególne gminy jest gospodarka

odpadami.

2.1.5. W asno  nieruchomo ci

W powiecie wieckim blisko po ow  stanowi  grunty nale ce do Skarbu Pa stwa. Grunty

wchodz ce w sk ad Zasobu W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa stanowi  8,82% wszystkich gruntów w

powiecie, za  b ce w zarz dzie Pa stwowego Gospodarstwa Le nego Lasy Pa stwowe to 35,86%

wszystkich gruntów. Grunty gmin i zwi zków mi dzygminnych z wy czeniem gruntów przekazanych

w u ytkowanie wieczyste to tylko 1,96% (2.877 ha) powierzchni powiatu. Powiat jest w cicielem 34

ha gruntów. Grunty te mog  sta  si  w pewnej ich cz ci ofert  inwestycyjn  dla osób i podmiotów

zainteresowanych przedsi wzi ciami w zakresie przedsi biorczo ci oraz budownictwa

mieszkaniowego.

Grunty osób fizycznych wchodz ce w sk ad gospodarstw rolnych o powierzchni 62.570 ha stanowi y

ponad 42% wszystkich gruntów na terenie powiatu.

Tabela 1. Struktura w asno ciowa gruntów – stan w dniu 01.01.2002 r.

Wyszczególnienie Powierzchnia
w ha Udzia  %

Grunty wchodz ce w sk ad Zasobu W asno ci Rolnej Skarbu
Pa stwa 12.965 8,82%

Grunty w zarz dzie Pa stwowego Gospodarstwa Le nego Lasy
Pa stwowe 52.683 35,86%

Grunty w trwa ym zarz dzie pa stw. jedn. org. z wy czeniem
gruntów PGL 1.116 0,76%

Pozosta e grunty Skarbu Pa stwa 3.097 2,11%

Grunty SP przekazane w u ytkowanie wieczyste 1.377 0,94%

Grunty spó ek SP, przedsi biorstw pa stwowych i innych
pa stwowych osób prawnych 389 0,26%

Grunty gmin i zwi zków mi dzygminnych z wy czeniem gruntów
przekazanych w u ytkowanie wieczyste 2.877 1,96%

Grunty gmin i zwi zków mi dzygminnych przekazane w
ytkowanie wieczyste 180 0,12%
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Grunty osób fizycznych wchodz ce w sk ad gospodarstw rolnych 62.570 42,59%

Grunty osób fizycznych nie wchodz ce w sk ad gospodarstw
rolnych 5.618 3,82%

Grunty spó dzielni 2.267 1,54%

Grunty ko cio ów i zwi zków wyznaniowych 1.084 0,74%

Grunty powiatów i zwi zków powiatów 34 0,02%
Grunty województw z wy czeniem gruntów przekazanych w

ytkowanie 2 0,00%

Grunty osób prawnych wcze niej nie wymienionych 655 0,45%

razem powierzchnia ewidencyjna 146.914 100%

ród o: GEOD-02 – Starostwo Powiatowe w wieciu

2.1.6. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego

Powiat wiecki oferuje turystom ró norodne formy  sp dzania wolnego czasu. Ciekaw  form

wypoczynku i poznawania historii Powiatu jest zwiedzanie zabytków, których w Powiecie wieckim nie

brakuje.

Do najstarszych zabytków w Powiecie nale :

- wczesno redniowieczne grodzisko z drugiej po owy X w. usytuowane ok. 1 km na pó noc od wsi

Topolno gm.Pruszcz wpisane do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego

-   dawny ko ció  oo Paulinów w Topolnie zbudowany latach 1691-93

- klasycystyczny ko ció  w Serocku p.w. Niepokalanego Pocz cia NMP z ko ca XVIII w.

- wi tynia zakonna franciszkanów z 1282 roku, ko ció  pod wezwaniem w. Mateusza z XIV w.,

kaplica cmentarna p.w. w. Jerzego XIV w.  oraz twierdza Zakonu Krzy ackiego z XIV w. wraz

z istniej cymi w stanie cz ciowym umocnieniami po one w miejscowo ci Nowe

 - zespó  klasztorny bernardynów i ko ció  Niepokalanego Pocz cia NMP zbudowany

w latach 1692 – 1720, neogotycki ratusz z XIX w., zespó  ko cio a poewangelickiego (obecnie p.w.

w. A. Boboli) zbudowany w latach 1892-1894 -znajduj ce si  w wieciu

- dwór w Sartowicach z parkiem z XVIII w.

- pomenonicka chata drewniana z ok. 1770 r. w Chrystkowie

- zabytkowy m yn z XIX w. w Grucznie

- zespó  ko cio a parafialnego p.w. MB Pocieszenia wraz z przyleg ciami z 2 po . XIX w. po ony

w Drzycimiu

- Zespó  Dworski w Gródku z 2 po . XVIII w.
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 to najwa niejsze zabytki w Powiecie Swieckim. Ponadto w powiecie znajduje si  szereg

zabytków architektonicznych o mniejszym znaczeniu. Nale  do nich przede wszystkim domy

mieszkalne drewniane i murowane z prze omu XIX i XX w., pozosta ci po parkach dworskich, m yny,

mniejsze dworki.

Ogólny stan owych zabytków jest w wi kszo ci zadowalaj cy. Zale y on od w cicieli

i u ytkowników a najbardziej od zasobno ci ich portfeli. Praktycznie wszystkie zabytki wymagaj

ci ych bie cych remontów, które ze wzgl du na wysokie koszty wykonania odk adane s  przy

uwzgl dnianiu w bud ecie gminy lub rodziny na dalszy plan.

2.1.7. Identyfikacja problemów

 ma a ilo  terenów przeznaczonych pod zabudow  mieszkaln ,

 brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych,

 ma y stopie  skanalizowania w powiecie oraz na terenach wiejskich

 z y stan sieci drogowej,

 z y stan komunalnego zasobu mieszkaniowego, na który wp yw ma zaawansowany wiek

budynków oraz stosunkowo niewielkie nak ady remontowe,

 du e zapotrzebowanie mieszka ców powiatu na mieszkania, g ównie komunalne

( obecnie z onych jest 410 wniosków),

 s aby rozwój budownictwa mieszkaniowego,

 zbyt niskie nak ady finansowe na renowacj  i remonty zabytków.

2.2. Gospodarka

2.2.1. G ówni pracodawcy. Struktura podmiotów gospodarczych.

Region wiecki zosta  uznany przez przedsi biorców zagranicznych za atrakcyjny. Spo ród

145 spó ek prawa handlowego 33 (stan w dniu 30.06.2002 r.), to przedsi biorstwa z udzia em kapita u

zagranicznego. Wyst puje tutaj kapita  austriacki, holenderski, niemiecki, angielski, ameryka ski

i francuski. Spó ki zagraniczne prowadz  dzia alno  w zakresie przemys u meblarskiego,

papierniczego, rolno - spo ywczego i transportu. Najwi ksze zak ady zagraniczne to austriacki

"Frantschach wiecie" S.A. oraz "Klose" Pomorska Fabryka Mebli z kapita em szwajcarskim. Inne

z kapita em zagranicznym to m.in. holenderskie - "Central Soya" i "Fripol" LTD, angielska - "Sugarpol",

ameryka ska - "Beloit Fast Service", francuska - "Abzac", czy niemiecka - "ARAL".

W dniu 30.06.2002 r. w systemie REGON zarejestrowanych by o 6304 podmiotów gospodarki

narodowej z czego 6112 nale o do sektora prywatnego (96,95 %). Je li chodzi o formy prawne

podmiotów dzia aj cych na terenie powiatu, to dzia alno  osób fizycznych (na w asny rachunek)

stanowi a dominuj  form  prawn  podmiotów (5.195 podmiotów - 82,41 %). Na terenie powiatu
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dzia o równie : 152 spó ek prawa handlowego w tym 33 spó ek prawa handlowego z udzia em

kapita u zagranicznego, 4 przedsi biorstwa pa stwowe, 470 spó ek cywilnych oraz 4 spó dzielnie.

2.2.2. Struktura podstawowych bran  na terenie powiatu oraz ilo  osób zatrudnionych
w poszczególnych sektorach gospodarki.

wiecie jest jednym z wa niejszych miejskich o rodków gospodarczych po udniowego

Pomorza. Wed ug stanu na 31.12.2002 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych by o 3.028

podmiotów gospodarczych, w tym ponad 90% to firmy prywatne. Wi kszo  firm zatrudnia a do 5

osób. Podzia  bran owy firm przedstawia si  nast puj co:

 handel – 514,

 budownictwo – 211,

 transport – 392,

 gastronomia – 119,

 produkcja i us ugi produkcyjne – 90,

inne us ugi materialne i niematerialne – 1702

Dominuj  rol  w gminie odgrywa przemys  papierniczy, zwi zany z lokalizacj  firmy

Frantschach S.A. specjalizuj cej si  w produkcji papieru workowego oraz papieru na warstwy p askie

i pofalowane tektury falistej. Znajduje w niej zatrudnienie ok. 1400 osób z powiatu wieckiego.

Drug  wa  dziedzin  dzia alno ci gospodarczej jest rolnictwo oraz przetwórstwo rolno-

spo ywcze. W gminie wiecie funkcjonuje ok.1000 gospodarstw rolnych, w tym ok. 40% gospodarstw

rolnych o powierzchni u ytków rolnych do 5 ha.

Dzia alno  przemys u rolno-spo ywczego koncentruje si  wokó  produkcji octu   musztardy,

produktów mleczarskich oraz koncentratów paszowych. Na rozwój przemys u przyczyni y si  firmy

zagraniczne, które zainwestowa y swój kapita  w unowocze nienie linii produkcyjnych (Central Soya

z Holandii, Beloit ze Stanów Zjednoczonych, Fripol Ltd.   Holandii oraz Abzac z Francji).

Powiat wiecki to równie  przemys  drzewny. W powiecie a szczególnie

w miejscowo ci Nowe i Osie dzia aj  przedsi biorstwa meblarskie ( KLOSE – Pomorska Fabryka

Mebli w Nowem zatrudniaj ca ok. 800 osób i Stolarnia Otlewski w Osiu zatrudniaj ca ok. 400 osób)

oraz szereg mniejszych zak adów i stolarni wiadcz cych us ugi na rynku lokalnym.

Tabela 2.Podmioty gospodarki narodowej wed ug form prawnych – stan w dniu 30.06.2002 r.

Powiat
wiecki

Sektor
publiczny

Sektor
prywatny

Przed.
pa stwo

we
Spó dzielni

e
Spó ki prawa
handlowego

razem

Spó ki z
udzia em

kapita u zagr.
razem

Spó ki
cywilne

Osoby fizyczne
prowadz ce
dzia alno

gospodarcz
udzia  %

3,05 96,95 0,06 0,68 2,41 0,52 7,46 82,41
na 1000 mieszka ców

1,91 60,87 0,04 0,43 1,51 0,33 4,68 51,74
ród o: Biuletyn Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego  – czerwiec 2002 - WUS w Bydgoszczy
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Ilo  osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach gospodarki przedstawia si  to

nast puj co:

Wykres 2. Pracuj cy w gospodarce narodowej (stan na 31.12.2001)

33,40%

66,60%

sektor publiczny sektor prywatny

ród o: Biuletyn statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego – czerwiec 2002 – WUS w Bydgoszczy

Ludno  Powiatu wieckiego znajduje zatrudnienie g ównie w firmach prowadz cych

dzia alno  z zakresu przemys u, budownictwa, us ug i w rolnictwie.

Tab 3. Pracuj cy w gospodarce narodowej w poszczególnych gminach powiatu wieckiego (stan na 31. 12. 2001 r.)

Wyszczególnienie

Pracuj cy w gospodarce narodowej1

Rolnictwo,
owiectwo,
le nictwo,

rybo ówstwo i
rybactwo

Przemys  i
budow.

Us ugi
rynkowe

Us ugi
nierynkowe

w liczbach bezwzgl dnych
Powiat wiecki 647 8017 3935 4668

Gmina Nowe  25 1544 392 342
Gmina wiecie 77 4313 2022 2550

Gmina Bukowiec 40 222 120 148
Gmina Dragacz 26 123 211 406
Gmina Drzycim 31 350 77 152
Gmina Je ewo 148 315 596 182
Gmina Lniano 4 277 83 100
Gmina Osie 138 3577 175 140

Gmina Pruszcz 70 222 79 360
Gmina wiekatowo 29 16 26 92

Gmina Warlubie 59 58 154 196
ród o: Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2001 – tom II” - WUS w Bydgoszczy

Obja nienia:1 – poza rolnictwem indywidualnym, wed ug miejsca pracy, bez jednostek osób fizycznych
prowadz cych dzia alno  gospodarcz , spó ek cywilnych, w których liczba pracuj cych nie przekracza 9
osób;
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Wykres 3. Pracuj cy w  gospodarce narodowej - % wed ug rodzajów dzia alno ci

ród o: Dane zawarte w tabeli 3.

Du  rol  w powiecie wieckim odgrywaj  instytucje prowadz ce dzia alno  doradcz

i informacyjn . Nale  do nich pozarz dowe organizacje rozwojowe, towarzystwa ubezpieczeniowe

oraz biura rachunkowe. W powiecie funkcjonuje wiele instytucji finansowych: BIG Bank Gda ski  S. A.,

PKO BP S. A., Bank Pocztowy S. A. W Bydgoszczy – Filia wiecie, Bank Spó dzielczy, PeKaO S.A.

oraz Bank Zachodni WBK S. A.. W ka dej gminie prowadzi dzia alno  bank spó dzielczy.

2.2.3. Identyfikacja problemów.

 s abe uprzemys owienie powiatu, przewaga produkcji rolnej,

 du a liczba niewielkich, s abych ekonomicznie gospodarstw rolnych  w powiecie,

 niewielki potencja  ekonomiczny wi kszo ci przedsi biorstw,

 dominuj  przedsi biorstwa zatrudniaj ce do 5 pracowników, s abe kapita owo

o niewielkich mo liwo ciach rozwoju,

 dominuj ca rola miasta wiecia, brak powi za  z gminami powiatu,

 niewielkie wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, s aba baza turystyczna,

2.3. Sfera spo eczna
2.3.1. Sytuacja demograficzna i spo eczna terenu oraz rynek pracy.

Ludno  powiatu wieckiego (wed ug stanu na dzie  31.12.2002r.) liczy a 97380 mieszka ców co

stanowi o 4,70% ogólnej liczby mieszka ców województwa kujawsko-pomorskiego.
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Ludno  Powiatu wieckiego w rozbiciu na poszczególne gminy przedstawia tabela nr 4.

Tabela 4  Ludno  powiatu wieckiego w wed ug p ci, gmin – stan na 31.12.2002r.

Wyszczególnienie Ogó em czy ni Kobiety
Miasta Wie

Razem
czy ni Kobiety

Razem czy ni Kobiety
woj. kujawsko-

pomorskie 2069166 999589 106957
7

128538
3

607749
677634 783783

391840
391943

powiat wiecki 97380 47650 49730 32265 15439 16826 65115 32211 32904
Gminy miejsko-wiejski

Nowe 10831 5360 5471 6376 3076 3300 4455 2284 2171
wiecie 32869 15742 17127 25889 12363 13526 6980 3379 3601

Gminy wiejskie
Bukowiec 5113 2506 2607 - - - 5113 2506 2607
Dragacz 7144 3564 3580 - - - 7144 3564 3580
Drzycim 5061 2518 2543 - - - 5061 2518 2543
Je ewo 7724 3873 3851 - - - 7724 3873 3851
Lniano 4059 1975 2084 - - - 4059 1975 2084
Osie 5246 2613 2633 - - - 5246 2613 2633

Pruszcz 9297 4483 4814 - - - 9297 4483 4814
wiekatowo 3488 1752 1736 - - - 3488 1752 1736
Warlubie 6548 3264 3284 - - 6548 3264 3284

ród o: Dane Urz du Statystycznego w Bydgoszczy

Wykres 1. Struktura % ludno ci powiatu wie ckiego wed ug
gmin - stan w dniu 31.12.2002r.

Nowe
11%

wiec ie
34%

Bukowiec
5%
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7%

Je ewo
8%

Osie
5%

Pruszcz
10%

wiekatowo
4%

Lniano
4%

W arlubie
7%

Drzyc im
5%

Struktura ludno ci wed ug podzia u na podstawowe grupy wiekowe wskazuje na 25,08% udzia

ludno ci w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszka ców powiatu. Udzia  ten jest wy szy

od redniej wojewódzkiej wynosz cej 23,43%.

cznie na terenie powiatu wieckiego mieszka 24429 osób w wieku przedprodukcyjnym

z czego 49,50% stanowi  kobiety.

Wed ug prognoz (opracowanych przez WUS w Bydgoszczy) w 2030r. omawiany udzia  obni y

si  do poziomu 19,1% (przy 18,3% dla województwa).
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Tabela 5. Charakterystyka ludno ci wed ug grup wiekowych – w latach 1995-2002.

WYSZCZEGÓLNIENIE
POWIAT WIECKI

1995 11996 11997 1998 1999 2000 2001 2002
UDZIA  %

LUDNO  W WIEKU
PRZEDPRODUKCYJ-

NYM

29,74 29,17 28,60 27,96 27,27 26,42 25,51 28,08

LUDNO  W WIEKU
PRODUKCYJNYM

58,27 58,85 59,33 59,83 60,41 61,18 62,04 62,22

LUDNO  W WIEKU
POPRODUKCYJNYM

11,98 11,98 12,08 12,21 12,32 12,4 12,44 12,69

ród o: : Internet – G ówny Urz d Statystyczny

Nale y zwróci  uwag  na post puj cy odp yw osób w wieku przedprodukcyjnym, który

wiadczy o stopniowym starzeniu si  spo ecze stwa (jest to równie  trend ogólnonarodowy).

Udzia  ludno ci w wieku produkcyjnym wynosz cy 62,22% (60593 osób) zbli ony jest do

redniej wojewódzkiej (62,47%). W roku 2002 powiat zamieszkiwa o 12358 osób w wieku

poprodukcyjnym. Wed ug prognoz (opracowanych przez WUS w Bydgoszczy) w 2030 roku omawiany

udzia  obni y si  do poziomu 58,1% (przy 58% dla województwa).

Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast stosunkowo niski udzia  osób w wieku poprodukcyjnym

w ogólnej liczbie mieszka ców (12,69%). W stosunku do roku 1995 udzia  osób w wieku

poprodukcyjnym zwi kszy  si  o 0,71%. Prognozuje si , i  w 2030r. na terenie powiatu wieckiego

udzia  osób w wieku poprodukcyjnym wyniesie 22,8% (przy 23,7% dla województwa kujawsko-

pomorskiego).

Udzia  osób w wieku poprodukcyjnym do ogólnej liczby mieszka ców wynosi 11,95%.

W 2002r. w powiecie wieckim odnotowano 1042 ywych urodze  oraz 853 zgonów. W roku

2002r przyrost naturalny by  dodatni i wyniós  198 osób. Nale y zwróci  uwag , i  powiat wiecki

posiada bardzo wysok  warto  przyrostu naturalnego przypadaj cego na 1000 mieszka ców

(wska nik ten wynosi 1,9 osoby). Jest on wy szy od redniej wojewódzkiej (0,5 osoby).

Równie wa nym wska nikiem ukazuj cym bie ce tendencje mieszka ców jest ilo

zawieranych ma stw. Ilo  zawieranych ma stw wiadczy mi dzy innymi o sk onno ci

mieszka ców do dalszego pobytu w miejscu dotychczasowego zamieszkania.

W roku 2002 zawarto 538 ma stw (5,5 na 1000 mieszka ców) i jest to warto  wy sza od

redniej wojewódzkiej (5,1 ).

Nale y stwierdzi , i  utrzymywanie si  wysokiego poziomu zawieranych ma stw wp ywa

mi dzy innymi na zwi kszenie si  potrzeb mieszkaniowych zg aszanych przez mieszka ców powiatu.

W województwie kujawsko-pomorskim w dniu 31.06.2003 r. stopa bezrobocia wynosi a 22,3%.

W tym samym okresie na terenie powiatu wieckiego stopa bezrobocia osi gn a poziom 24,2%.
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Tabela 6. Bezrobotni z terenu Gminy wiecie zarejestrowani w Powiatowym Urz dzie Pracy   w wieciu – stan na dzie  30.06.2003r.

WYSZCZEGÓLNIENIE
LICZBA

BEZROBOTNYCH
OGÓ EM

LICZBA
BEZROBOTNYCH

KOBIET

Wiek

15-17 5 3
18-24 1031 563
25-34 908 574
35-44 625 359
45-54 590 306
55-59 61 21

60-64 (lata) 10 -

Wykszta cenie

Wy sze 76 51
Policealne i rednie

zawodowe
611 394

rednie ogólnokszta ce 258 163
Zasadnicze zawodowe 1044 614
Gimnazjalne i poni ej 1241 604

Sta  pracy ogó em

Do 1 roku 289 235
1-5 791 429

5-10 403 211
10-20 523 314
20-30 341 152

30 lat i wi cej 42 6
bez sta u 741 479
Ogó em 3230 1826

ród o: Dane Powiatowego Urz du Pracy w wieciu.

ród bezrobotnych przewa aj  kobiety w liczbie 1826 – stanowi  56,53% ogó u

bezrobotnych w Gminie wiecie.

W porównaniu do 30 czerwca 2002r ich udzia  do ogó u bezrobotnych by  wi kszy

 o 1,36%.

Do ogó u bezrobotnych na dzie  30 czerwca 2003r najwi kszy udzia  maj  osoby m ode do 24

roku ycia 31,91% (w liczbie 1031 osób).

W analizowanym okresie bezrobotni z wykszta ceniem gimnazjalnym i poni ej stanowi  38%

ogó u bezrobotnych zarejestrowanych. 24,49% to osoby bezrobotne ze sta em pracy od 1 do 5 lat.

2.3.2. Grupy spo eczne wymagaj ce wsparcia.

Jedn  z g ównych grup spo ecznych wymagaj cych wsparcia s  osoby bezrobotne,

a w ród nich grupa, która w wyniku trudniej sytuacji na rynku pracy znalaz a si  na marginesie ycia

spo ecznego.

Wa nym jest, aby podejmowane dzia ania zwi zane by y z walk  z wykluczeniem spo ecznym

i przeciwdzia aniem zjawisku bezrobocia. Maj  one zach ca  do tworzenia nowych przedsi biorstw,

jak równie  wspiera  rozwój ju  istniej cych, zw aszcza mikro i ma ych przedsi biorstw rodzinnych

dzia aj cych na terenie Powiatu w handlu i us ugach, poprzez podnoszenie atrakcyjno ci

inwestycyjnej terenu. Dopiero wtedy dzia ania te b  wtedy mie  pozytywny wp yw na tworzenie

sta ych miejsc pracy i walk  z bezrobociem.

Nale y równie  uwzgl dni  kwestie pomocy osobom niepe nosprawnym np. poprzez lepszy

dost p do obiektów.



22

2.3.3. Identyfikacja problemów.

Do g ównych problemów sfery spo ecznej zaliczy  trzeba:

A. utrzymuj ce si  d ugotrwa e bezrobocie.

Zjawisko to wytwarza wiele wa nych problemów z ró nych dziedzin ycia spo ecznego

i gospodarczego jak:

 ma a aktywizacja zawodowa i poziom przedsi biorczo ci;

 wykszta cenie ludno ci charakteryzuje si  niedostosowaniem kwalifikacji do zmieniaj cego si

rynku pracy;

 ca y kompleks problemów opieki spo ecznej,

 niskie dochody, w których znaczna cze  stanowi pomoc socjalna,

 patologie spo eczne.

B. trudne lub niekorzystne zjawiska demograficzne:

 koncentracja ludno ci w wi kszych miejscowo ciach powiatu;

 migracja,

 niekorzystne zmiany struktury demograficznej (starzenie si  ludno ci; niski przyrost   naturalny;

wzrost wska ników osób niepracuj cych w stosunku do pracuj cych, itp.).

      C. zbyt ma e znaczenia organizacji pozarz dowych (NGO) oraz przejmowania przez

nie zada  spo ecznych, w tym tzw. zada  publicznych (b cych w kompetencjach

administracji publicznej).
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3. REALIZACJA ZADA  I PROJEKTÓW.
3.1. PODZIA  NA PROJEKTY I ZADANIA INWESTYCYJNE

Podokresy programowania: 2004 – 2006 i lata nast pne

3.1.1. CZYNNIKI SPO ECZNE

LP. NAZWA
PLANOWANEGO

DZIA ANIA

OKRE LENIE
KRYTERIUM
KOLEJNO CI
REALIZACJI

-PRIORYTET-

ZGODNO
 Z PLANEM
ZAGOSPO-

DAROWANIA
PRZESTRZEN-

NEGO

ETAPY
DZIA ANIA

 WRAZ Z
PRZEWIDY-

WANYM
CZASEM

 (HARMONO
-GRAMEM)

REALIZACJI

OCZEKIWANE REZULTATY GMINA INSTYTUCJE I
PODMIOTY
UCZESTNI-
CZ CE WE

WDRO ENIU

NAK ADY DO
PONIESIENIA

W Z .

1.1 Rekultywacja
nieczynnego wysypiska
odpadów komunalnych w
Osiu

2 Tak 2009-2011
Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla rozwoju
turystyki w wyniku poprawy czysto ci na terenach
rozproszonej zabudowy.
Poprawa stanu sanitarnego terenu gminy.
Rozwój turystyki zwi zany z popraw  stanu
rodowiska.

Odblokowanie potencja u inwestycyjnego terenu
gminy

Osie
Bud et Gminy
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony

rodowiska w
Toruniu.
Fundusze
strukturalne
UE.

240.000,00

1.2 Likwidacja dzikich
wysypisk odpadów
komunalnych

2 Tak 2004-2013
Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla rozwoju
turystyki w wyniku poprawy czysto ci na terenach
rozproszonej zabudowy.
Poprawa stanu sanitarnego terenu gminy.
Rozwój turystyki zwi zany z popraw  stanu
rodowiska.

Odblokowanie potencja u inwestycyjnego terenu
gminy

Osie
Bud et Gminy
Projektowany
zak ad
komunalny
Powiatowy
Fundusz
Ochrony

rodowiska w
wieciu

Fundusze
strukturalne UE.

40 000,00

1.3 Wprowadzenie systemu
segregacji odpadów
niebezpiecznych
wyodr bnionych ze
strumienia odpadów
komunalnych

2 Tak 2004-2005 i w
nast pnych
latach na
bie co

Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla rozwoju
turystyki w wyniku poprawy czysto ci na terenach
rozproszonej zabudowy.
Poprawa stanu sanitarnego terenu gminy.
Rozwój turystyki zwi zany z popraw  stanu
rodowiska.

Odblokowanie potencja u inwestycyjnego terenu
gminy

Osie
Bud et Gminy
Projektowany
zak ad
komunalny
Powiatowy
Fundusz
Ochrony

rodowiska w

22 000,00
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wieciu
Fundusze
strukturalne
UE.

1.4 Kampania informacyjna z
zakresu racjonalnej
gospodarki odpadami
komunalnymi, sposobami
minimalizacji ilo ci
wytwarzanych odpadów,
zmiana niekorzystnych
modeli konsumpcji i
produkcji odpadów,
promocja opakowa
przyjaznych rodowisku

2 Tak 2008-2013
Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla rozwoju
turystyki w wyniku poprawy czysto ci na terenach
rozproszonej zabudowy.
Poprawa stanu sanitarnego terenu gminy.
Rozwój turystyki zwi zany z popraw  stanu
rodowiska.

Odblokowanie potencja u inwestycyjnego terenu
gminy

Osie Bud et Gminy
Projektowany
zak ad
komunalny
Powiatowy
Fundusz
Ochrony

rodowiska w
wieciu

26.000,00

1.5 Wprowadzenie systemu
segregacji i selektywnej
zbiórki u ród a.

2 Tak 2008-2013
Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla rozwoju
turystyki w wyniku poprawy czysto ci na terenach
rozproszonej zabudowy.
Poprawa stanu sanitarnego terenu gminy.
Rozwój turystyki zwi zany z popraw  stanu
rodowiska.

Odblokowanie potencja u inwestycyjnego terenu
gminy

Osie
Bud et Gminy
Projektowany
zak ad
komunalny
Powiatowy
Fundusz
Ochrony

rodowiska w
wieciu

36.000,00

1.6 Modernizacja obiektu
Przedszkola Publicznego
w Osiu

4 Tak 2009-2010
Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego.
Odblokowanie potencja u inwestycyjnego obszaru
gminy.
Tworzenie warunków dla rozwoju ma ych i
rednich przedsi biorstw.

Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla rozwoju
turystyki.
Poprawa jako ci ycia mieszka ców i osób
przyjezdnych (turystyka weekendowa).

Osie
Bud et Gminy
UE 200.000,00

1.7 Zagospodarowanie
terenów przyszkolnych SP
Osie

5 Tak 2008-2010
Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego.
Odblokowanie potencja u inwestycyjnego obszaru
gminy.
Tworzenie warunków dla rozwoju ma ych i
rednich przedsi biorstw.

Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla rozwoju
turystyki.
Poprawa jako ci ycia mieszka ców i osób
przyjezdnych (turystyka weekendowa).

Osie
Bud et Gminy
Powiat. F.O.  i
GW
Fundusze
strukturalne
UE.

180 000,00

1.8 Zagospodarowanie
terenów zielonych w
gminie

5 Tak 2008-2013
Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla rozwoju
turystyki w wyniku poprawy czysto ci na terenach
rozproszonej zabudowy.
Poprawa stanu sanitarnego terenu gminy.

Osie
Bud et Gminy
Powiat. F.O.  i
GW
Fundusze

170.000,00
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Rozwój turystyki zwi zany z popraw  stanu
rodowiska.

Odblokowanie potencja u inwestycyjnego terenu
gminy

strukturalne
UE.

1.9 Zagospodarowanie pla y
gminnej w Grzybku 6 2008 - 2010

Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla rozwoju
turystyki w wyniku poprawy czysto ci na terenach
rozproszonej zabudowy.
Poprawa stanu sanitarnego terenu gminy.
Rozwój turystyki zwi zany z popraw  stanu
rodowiska.

Odblokowanie potencja u inwestycyjnego terenu
gminy

Osie
Fundusze
strukturalne
Bud et Gminy

450.000,00

1.10 Zmiana systemu
ogrzewania na paliwa
przyjazne rodowisku
(olej, gaz, drewno) w
gospodarstwach
domowych.

5 Tak 2004 - 2013
Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego.
Odblokowanie potencja u inwestycyjnego obszaru
gminy.
Tworzenie warunków dla rozwoju ma ych i
rednich przedsi biorstw.

Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla rozwoju
turystyki.
Poprawa jako ci ycia mieszka ców i osób
przyjezdnych (turystyka weekendowa).

Osie
Bud et Gminy-

rodki w asne
inwestorów
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony

rodowiska w
Toruniu.
Fundusze
strukturalne UE

240 000,00

1.11 Budowa
wielozadaniowych boisk
sportowych w Drzycimiu

2007 - 2009 Drzycim 2.150.000,00

1.12 Budowa przydomowych
oczyszczalni cieków 2 Tak 2004 - 2006

Budowa przydomowych oczyszczalni cieków na
terenie ca ej gminy, dla obs ugi indywidualnych
gospodarstw domowych usytuowanych w
odleg ci ekonomicznie nie uzasadniaj cych
budow  zbiorczej sieci kanalizacyjnej.
Wsie i przysió ki:
Gacki – wybudowania, Biechówko, Biechowo,
Dólsk, Ma y Dólsk, Sieros aw – wybudowania,

Drzycim
Gmina Drzycim,
inwestorzy
prywatni,

150.000,00

1.13 Zakup pojemników do
segregowanej zbiórki
odpadów.

1 Tak 2004
Poprawa stanu rodowiska poprzez
uporz dkowanie gospodarki odpadami a tak e
odzysk surowców wtórnych

Drzycim
Samorz d
terytorialny,
PFO iGW

5.940,00

1.14 Docieplenie obiektów
yteczno ci publicznej:

- Szko a Podstawowa w
Drzycimiu, Gimnazjum w
Gródku

2007-2009
Zmniejszenie zu ycia opa u i emisji spalin

Drzycim
Samorz d
terytorialny,
Inne

130.000,00

1.15
Modernizacja uk adów
grzewczych obiektów

yteczno ci publicznej –
obiektu Szko y
Podstawowej w Drzycimiu
i Gimnazjum w Gródku

Priorytet 3

1.1.1
1.1.2
1.1.3 TAK

2007-2009 Zmniejszenie zu ycia opa u i emisji spalin
Drzycim Samorz d

terytorialny,
inne

650 000,00
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1.16 Budowa mieszka
socjalnych 2007-2013 Drzycim 648 000,00

1.17 1.1.4 Budowa sali
gimnastycznej 5 Tak 2012-2013

Mo liwo  prowadzenia zaj  lekcyjnych z
wychowania fizycznego Lniano

Urz d Gminy
U.E. Bud et
Pa stwa

1.000.000,00

1.18 Budowa kanalizacji
sanitarnej w
m. B dzim
III Etap

1 Tak IV – X
2004r.

Spadek poziomu zanieczyszcze  gleby i
zbiorników wodnych Lniano

Urz d Gminy
Lniano,
UE, Bud et
Pa stwa

721 900,00

1.19 Budowa stadionu
sportowego z parkingiem,
drogami dojazdowymi i
budynkiem zapelcza
sportowego w

wiekatowie

2005-2007

Poprawa jako ci ycia mieszka ców.
Umo liwienie pe nego dost pu dla uczniów szkó
podstawowych i ponadpodstawowych oraz
doros ych mieszka ców gminy do prowadzenia
dzia alno ci sportowej i kulturalnej. Kompleksowe
organizowanie imprez sportowych i kulturalnych w
gminie.

wiekatowo

rodki EFOR
Bud et
Pa stwa
Bud et jst 2 315 846,05

1.19a Budowa zespo u boisk
sportowych z zapleczem
dla Gimnazjum
Publicznego i Szko y
Podstawowej w

wiekatowie

1 tak
2007-2013

Wybudowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych
dla placówek edukacyjnych w gminie wiekatowo.
 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i

odzie y z obszarów wiejskich.

wiekatowo
rodki UE

Gmina 2.600.000,00

1.20 Wyposa enie szkól
podstawowych  i
gimnazjum w sprz t
audiowizualny  i pomoce
naukowe oraz budowa
sieci komputerowej z
dost pem do Internetu.

2 Tak 2004-2006
Liczba uczniów korzystaj cy z poprawy bazy
nauczania - 544

Utworzenie 2 miejsc  do  szerokopasmowego
dost pu do Internetu w gminie wiekatowo

wiekatowo
Gmina 50 %

rodki UE 50% 100.000,00

1.21 Termomodernizacja
szko y podstawowej w
Tuszynach

2 Tak 2004
Poprawa warunków nauczania dla 83 uczniów.

wiekatowo
Gmina 40%
Bud et pa stwa
60 %

100.000,00

1.22 Budowa sali
gimnastycznej w Szkole
Podstawowej w
Tuszynach

2 Tak 2006-2008
Zapewnienie w ciwej kultury fizycznej i sportu
dla 83 uczniów wiekatowo

Gmina  20 %
rodki UE 80% 225.000,00

1.23 Termomodernizacja
szko y podstawowej i
Gimnazjum w

wiekatowie

2 Tak 2004-2006
Poprawa warunków nauczania dla 83 uczniów

wiekatowo
Gmina 34,4 %
Bud et pa stwa
13.9%

rodki UE
51,7%

290.000,00

1.24 Modernizacja
sk adowiska Zalesiu
Królewskim

2 Tak 2004-2006
Utylizacja i zagospodarowanie odpadów
komunalnych i niebezpiecznych wiekatowo

Gmina 20%
Fundusze
pomocowe 75%

110.000,00

1.25 Rozbudowa budynku
OSP na dzia kach nr 2 Tak 2004-2005

Podniesienie stopnia gotowo ci bojowej Stra y
Po arnej w gminie wiekatowo. wiekatowo

Gmina 20%
rodki UE 80% 400.000,00
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219/1,216/1
zlokalizowanych w
miejscowo ci wiekatowo

Przeznaczenie pi tra budynku na wietlice
wiejska w wiekatowie.

1.26
1.26a Rozbudowa budynku

yteczno ci publicznej o
wietlic  wiejsk  w

miejscowo ci Lubania
Lipiny

Program
Rozwoju

Obszarów
Wiejskich na

lata 2007-2013
Nazwa

dzia ania:
„Odnowa i

Rozwój wsi.”

2008-2010
Zadanie planowane w bud ecie gminy do
realizacji. Realizacja dzia ania stworzy warunki dla
rozwoju spo eczno-ekonomicznego obszarów
wiejskich i aktywizacji ludno ci wiejskiej przez
wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizacj
projektów zwi zanych z zagospodarowaniem
przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem,
odbudow  i popraw  stanu dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego wsi oraz
podniesienie atrakcyjno ci turystycznej obszarów
wiejskich. Efektem rzeczowym projektu jest
wybudowanie nowej wietlicy wiejskiej przy
budynku u yteczno ci publicznej (OSP) na
dzia ce b cej w asno ci  gminy wiekatowo nr
28/19 o pow. 1300m2. Powierzchnia zabudowy
projektowanej 244,71m2, wjazd i chodniki 72m2.
Powierzchnia zabudowy istniej cej 58,27m2.

wiekatowo
UE – 75%
Gmina – 25% 557.214,44

1.26b Remont i modernizacja
wietlicy wiejskiej w

miejscowo ci St ki

1 tak
2008-2013

Realizacja dzia ania stworzy warunki dla rozwoju
spo eczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i
aktywizacji ludno ci wiejskiej oraz podniesienie
atrakcyjno ci turystycznej gminy wiekatowo i
powiatu wieckiego.

wiekatowo
rodki UE

Gmina 200.000,00

1.27 Renowacja ko cio a oraz
parku  przy ko ciele
parafialnym w

wiekatowie.

4
2007-2013

Nowe formy korzystania z dóbr dziedzictwa
kulturowego dla mieszka ców i gminy i turystów. wiekatowo

Gmina
Bud et pa stwa

rodki UE
100 000,00

1.28 Rozbudowa wietlicy
wiejskiej w m. Bukowiec
III etap 1 Tak 2008 – 2010

Rozwój zaplecza kulturalnego Bukowiec rodki w asne
gminy
rodki funduszy

strukturalnych
rodki  WFO  i

inne

467.000,00

1.29 Modernizacja stadionu
sportowego w Bukowcu 4 Tak 2011 – 2012 Wzrost populacji obj tej us ugami Bukowiec

Bud et Gminy
Fundusze
strukturalne

350.000,00

1.30 Rozbudowa Gimnazjum
Publicznego w Warlubiu RPO 2007-2009

II etap realizacji – budowa obiektu socjalno-
technicznego jest w fazie projektowania Warlubie

Fundusz
Wsparcia
406.000,00

r. w asne
123.504,85

703.504,85

1.31 Budowa Sali Inwestycja przesuni ta. Zmiana warto ci UE
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widowiskowo-sportowej w
Warlubiu

RPO 2007 – 2010 inwestycji. Warlubie r. w asne 4.000.000,00

1.32 Modernizacja szko y
podstawowej w Lipinkach RPO 2009-2011

Inwestycja przesuni ta. Zmiana warto ci
inwestycji. Rozszerzono zakres prac:
przystosowanie, remont budynku szko y w
Lipinkach dla potrzeb rozwoju turystyki,
zabezpieczenia edukacji i do ywiania m odzie y
szkolnej.

Warlubie
UE

r. w asne 700.000,00

1.33 Gminne Centrum
Sportowe w Pruszczu. 1 Tak 2004 – 2006

Podwy szenie poziomu dzia  sportowych dla
mieszka ców wsi Pruszcz, gminy i powiatu. Pruszcz

Gmina Pruszcz,
Szko a
Podstawowa w
Pruszczu.

541 000,00

1.34 Zmiana sposobu
ytkowania budynku

by ej hydroforni
po onego w
Ko czycach gm. Nowe z
przebudow  na
mieszkania socjalne w
zakresie robót
budowlanych wraz
wewn trzn  instalacj
wodno-kanalizacyjn ,
inst.. c.o. i inst..
elektryczn  wraz z
budow  budynku
gospodarczego

2008
Zmiana sposobu u ytkowania budynku by ej
hydroforni wraz z przebudow  na mieszkania
socjalne w zakresie robót wewn trzn  i
zewn trznej instalacj  wod.- kanalizacyjn  i c.o.
oraz wewn trzn  inst. elektryczn  wraz budow
budynku gospodarczego : Pow. zabudowy - 11,25
m x 4,0 m = 45,00 m2 Pow. u ytkowa 35,00 m2
na odpady sta e 8,57 m2 Kubatura 119,25 m3.
Zakres robót obejmuje wykonanie: 1. Robót
ogólno budowlanych, 2. Wewn trznej i
zewn trznej instalacji wodno- kanalizacyjnej, 3.
Wewn trznej instalacji centralnego ogrzewania, 4.
Instalacji elektrycznej, Przebudowa dotyczy
budynku by ej hydroforowi o parametrach
technicznych: kubatura - 501,00 m3, pow.
zabudowy - 139,00 m2, pow. u ytkowa - 108,50
m2, w wyniku której powstan  trzy lokale socjalne
o cznej powierzchni u ytkowej 95,10 m2.

Nowe Dotacja z BGK
Gmina Nowe

299.870,62

Remont cz ci budynku
mieszkalnego po onego
w Gajewie gm. Nowe dz.
Nr 68/1 polegaj cy na
wyodr bnieniu czterech
lokali socjalnych

2008
W istniej cym budynku dawnej szko y wiejskiej
po onej w Gajewie Gm. Nowe poprzez
wykonanie robót ;
-budowlanych -wykonanie cianek dzia owych,
naprawa tynków, wykonanie robót instalacji
wodoci gowo-kanalizacyjnej i elektrycznej nale y
uzyska  odr bne socjalne lokale mieszkalne .

Nowe Dotacja z BGK
Gmina Nowe

170.055,36

1.35 Remont Szko y
Termo modernizacja III Tak Do 2007

Oszcz dno  kosztów eksploatacyjnych
Nowe

Urz d Gminy
U.E. 1.000.000,00

1.36 Modernizacja
Stadionu 5 Tak 2004 – 2005

Spe ni obowi zuj ce normy i oczekiwania
spo eczne Nowe

Urz d Gminy
U.E.

400.000,00

1.37 Aktywna polityka rynku
pracy oraz integracja
zawodowa i spo eczna

IV tak Do 2008
Zaspokojenie potrzeb bio-psycho-spo ecznych i
aktywizacji spo ecznej grup wykluczonych i
zagro onych wykluczeniem.

Nowe
Urz d Gminy,
Urz d
Marsza kowski
U.E.

400 000,00

1.38 Budowa hali sportowej
VIII 2009 – 2010

Masowa dost pno  do obiektu infrastruktury
sportowej. Nowe

Urz d Gminy
U.E. 10.000.000,00
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1.39 Budowa przystani
rzecznej dla obs ugi ruchu
towarowego i
wycieczkowego po rzece
Wis a

XVI Tak 2009 – 2013
Poprawa powi za  infrastrukturalnych pomi dzy

rodkami regionalnymi i pozosta ymi obszarami
województw dla zwi kszenia mo liwo ci
równomiernego rozwoju gospodarczego, dost pu
do zatrudnienia, nauki, kultury i wypoczynku.

Nowe
Urz d Gminy
U.E. 300.000,00

1.40 Utworzenie bazy socjalno
–rekreacyjno-
rehabilitacyjnej dla osób
zagro onych
wykluczeniem
spo ecznym i
wykluczonych

XVIII 2010-2013
Rozbudowa instytucjonalnych i rodowiskowych
form pomocy i podejmowanie dzia alno ci
wspieraj cych.

Nowe
Urz d Gminy,
U.E. 150.000,00

1.41 cie ki rowerowe
2009 – 2013 i

dalsze lata
wiecie 6.000.000,00

1.42
Adaptacja budynku na
mieszkania komunalne
przy ul. Polnej 19

3 Tak 2007 – 2008
Wzrost zasobów mieszkaniowych na terenie
gminy wiecie Gmina wiecie 900 000,00

1.43 Budowa mieszka
komunalnych 2007 – 2013

Wzrost zasobów mieszkaniowych na terenie
gminy. Budynki w Terespolu, Grucznie, Czaplach wiecie 6.710.000,00

1.44 Dokapitalizowanie TBS
sp. z o.o. 2008 – 2013 i

dalsze lata
Wzrost zasobów mieszkaniowych na terenie
gminy

wiecie 6.000.000,00

1.45 Budowa wietlicy przy SP
Terespol Pomorski 2008 – 2009 Rozwój bazy o wiatowej wiecie

1.255.000,00

1.46 Modernizacja Domu
Kultury

1 Tak
2004 – 2006

Rozwój bazy kulturalnej
wiecie

Gmina wiecie
1 395 000,00

1.47 Hala widowiskowo –
sportowa 1 Tak 2004- 2006

Rozwój bazy sportowej  i kulturalnej
wiecie

Gmina wiecie
U E 9 800 000,00

1.48 Budowa Sali
gimnastycznej przy
Gimnazjum nr 2

2009 – 2010 Rozwój bazy o wiatowej wiecie 4.000.000,00

1.49 Wzmocnienie potencja u
PUP w wieciu oraz
rozwój oferty instytucji
rynku pracy

1 1.1.4.1
2004-2006

Wzrost zaufania do PUP
PUP
wiecie

Bud et
Pa stwa
rodki UE

1 000 000,00

1.50 Wspieranie m odzie y na
rynku pracy oraz
promocja aktywno ci
zawodowej

1 1.1.4.2
2004-2006

Informowanie m odzie y o dzia alno ci urz du
pracy, informowanie m odzie y o sposobach
aktywnego szukania pracy

PUP
wiecie

Bud et
Pa stwa
rodki UE

9 000 000,00

1.51 Wspieranie osób
zagro onych bezrobociem
oraz osób bezrobotnych
oraz wsparcie otoczenia
spo ecznego

1 1.1.4.3
2004-2006

informowanie bezrobotnych o sposobach
aktywnego szukania pracy PUP

wiecie

Bud et
Pa stwa
rodki UE

9 000 000,00
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1.52 Wspieranie osób
niepe nosprawnych na
rynku pracy

1 1.1.4.4
2004-2006 PUP

wiecie

Bud et
Pa stwa
rodki UE

1 000 000,00

1.53 Ograniczenie zjawisk
marginalizacji spo ecznej
oraz przygotowanie osób
nara onych na
wykluczenie spo eczne do
wej cia na rynek pracy

1
2004-2006 PUP

wiecie

Bud et
Pa stwa
rodki UE

1 000 000,00

1.54 Wsparcie kobiet w
zakresie rynku pracy

1
2004-2006 PUP

wiecie

Bud et
Pa stwa
rodki UE

1 000 000,00

1.55 Szkolenia i Kursy
bezrobotnych z powiatu
wieckiego

1
2004-2006 PUP

wiecie

Bud et
Pa stwa
rodki UE

500 000,00

1.56 Adaptacja pomieszcze
szpitalnych do potrzeb
uruchomienia Pracowni
Tomografii Komputerowej

1 Nie
wymagana 2004

Mo liwo  wydzier awienia urz dzenia pozwala
na zwi kszenie przychodów NFZ, wzrost
konkurencyjno ci oraz zmniejszenie kosztów
leczenia

wiecie
Dostawca
urz dzenia 200 000,00

1.57 Modernizacja Bloków
Operacyjnych

2 Nie
wymagana 2004-2005

Dostosowanie poziomu realizacji procedur do
wymogów Inspekcji Sanitarnej wiecie

Dostawcy
urz dze  i
wykonawcy

340 000,00

1.58 Remont kuchni szpitalnej 2 Nie
wymagana 2005

Obni enie kosztów funkcjonowania, utworzenie
nowych miejsc pracy, mo liwo  zwi kszenia
przychodów

wiecie 290 000,00

1.59 Komputeryzacja
procesów zwi zanych z
dzia alno ci  medyczn

1 Nie
wymagana 2004

Poprawa diagnostyki stanu zdrowia pacjenta,
obni enie kosztów leczenia wiecie

Dostawca
oprogramowani

a
160 000,00

1.60 Zakup USG 2 Nie
wymagana 2005

Poprawa diagnostyki i stanu zdrowia pacjentów,
obni enie kosztów wiecie 90 000,00

1.61
Zakup kamery, monitora, i
myjki do pracowni
endoskopii

1
1.1.4.13

Nie
wymagana

2005 Popraw diagnostyki stanu zdrowia pacjenta,
obni enie kosztów leczenia wiecie

90 000,00

1.62 Budowa boisk
sportowych z rozbudow
Sali gimnastycznej i
zagospodarowaniem
terenu w Zespo u Szkó
Ogólnokszta cych w

wieciu

1 Tak
2004-2006

- usuni cie zagro  dla zdrowia i
bezpiecze stwa uczniów i pracowników szkó ,
- poprawa estetyki obiektu i zwi kszenie jego
funkcjonalno ci
-podniesienie poziomu us ug edukacyjnych

Powiat
wiecki

Bud et jst
Bud et pa stwa

rodki UE
1.075.611,31

1.63 Zespó  Szkó
Ogólnokszta cych w

wieciu:

1) Wymiana posadzek w
salach i ci gach

2008, 2011-
2012

Powiat
wiecki

Bud et jst
2.085.000,00



31

komunikacyjnych i
stolarki drzwiowej.

2) Wymiana instalacji
elektrycznej w budynku
by ego internatu.
Modernizacja
pomieszcze  szkolnych.

3) Termomodernizacja
obiektów.

1.64

1.65 Poradnia Psychologiczno
– Pedagogiczna w

wieciu:
Wymiana i ocieplenie
pokrycia dachowego

2009 Powiat
wiecki

Bud et jst
150.000,00

1.66 Zespó  Szkó
Ponadgimnazjalnych w

wieciu:

1) Malowanie i wymiana
posadzek, remont
azienek

2) Remont starej szko y i
przebudowa instalacji
wodno-kanalizacyjnej

3) Modernizacja
warsztatów

4) Remont starej szko y II

5) Remont infrastruktury
edukacyjnej, pomoce

6) Termomodernizacja
budynku g ównego

7) Termomodernizacja
warsztatów

8) termomodernizacja
starej szko y

9) Unowocze nienie
internatu

2007-2009,
2011-2013

Powiat
wiecki

Bud et jst,
rodki UE
rodki inne

5.498.000,00

1.67
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1.68

1.69 Wyposa enie Sali Terapii i
Profilaktyki w Poradni
Psychologiczno –
Pedagogicznej w wieciu:

1 tak
2004

- podniesienie
  poziomu us ug
  edukacyjnych i
  diagnostycznych,

Powiat
wiecki

Bud et
Powiatu,

EFRR
Priorytet 3:
Rozwój lokalny
Dzia anie 3.5:
Lokalna
infrastruktura
edukacyjna,

Bud et
Pa stwa

50 000,00

1.70 Poszerzenie dzia alno ci
Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w wieciu:

1. Utworzenie gabinetu do
diagnostyki dzieci z
wadami wzroku i s uchu
oraz dzieci autystycznych
(zakup testów)

2 tak
2004

- wzrost zatrudnienia,
- rozszerzenie zakresu
  wiadczonych us ug o
  diagnostyk  i terapi
  dzieci
  niedowidz cych i
  niedos ysz cych oraz
  dzieci autystycznych
- wzrost populacji
  ludno ci obj tej
  profesjonalnymi
  us ugami,

Powiat
wiecki

Bud et Powiatu
8.500,00

1.71 Zespó  Szkó
Ogólnokszta cych w
Nowem:

1) Wymiana posadzek i
stolarki drzwiowej.
Wymiana instalacji
elektrycznej i malowanie.

2) Remont pokry
dachowych budynków.

2008-2009,
2011

Powiat
wiecki

Bud et jst
Inne rodki 850.000,00

1.72

1.73 Zespó  Szkó
Ogólnokszta cych i
Policealnych w wieciu

1) II etap adaptacji
pomieszcze
dydaktycznych i
administracyjnych

2008, 2010 –
2013

Powiat
wiecki

Bud et jst
1.167.700,00
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2) Malowanie
pomieszcze  i wymiana
posadzek

3) Budowa parkingu i
chodników

4) Wymiana instalacji
elektrycznej. Budowa
parkanów. Zakup
wyposa enia
dydaktycznego.
Malowanie pomieszcze .
Budowa parkingu.

1.74 Zespó  Szkó
Ponadgimnazjalnych w
Nowem:
1) Wymiana posadzek w
salach lekcyjnych.
Utwardzenie placu przed
szko  i ogrodzenie
terenu.
2) Wymiana instalacji
elektrycznej i stolarki
3) Modernizacja by ego
internatu
4) Termomodernizacja
by ego internatu
5) Wymiana ruroci gów
przesy owych instalacji
c.o. i wod. kan.

2008-2009,
2011-2012

Powiat
wiecki

Bud et jst
Inne rodki 2.686.300,00

1.75 Zmiana pokrycia dachu
budynku szko y przy ul.
Dworcowej w Nowem

2008 - wykonanie napraw drewnianych elementów
konstrukcji dachu z bali drewnianych w ilo ci ok.
1,5m3,
- wykonanie napraw elementów konstrukcji dachu
z desek w ilo ci – ok. 2,0m2,
- demonta  starego pokrycia dachu ceramicznego
o pow. ok. 1100m2,
- demonta  pokrycia dachowego z p yt
eternitowych pow. ok. 740m2,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z

siorów dachowych ceramicznych dachu o pow.
ok. 1100m2,
- wykonanie nowego pokrycia dachu z papy
termozgrzewalnej o pow. ok. 110m2,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z
blachy dachówko-podobnej o pow. ok. 740m2,

Nowe Dotacja
Starostwo
Powiatowe
Dotacja MEN
Gmina Nowe

392.301,83
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- wykonanie instalacji odgromowej dla w/w
dachów.

1.76 Specjalny O rodek
Szkolno-Wychowawczy w
Warlubiu:
1) Adaptacja strychu na
cele dydaktyczne,
administracyjne. Wymiana
posadzek i renowacja
stolarki wewn trznej.
2) Wymiana instalacji
elektrycznej i malowanie
szko y.
3) Modernizacja instalacji
c.o.

2008, 2010 Powiat
wiecki

Bud et jst
Inne rodki 480.000,00

1.77 Zespó  Szkó Specjalnych
w wieciu:
1) Remont boiska
szkolnego i ogrodzenia.
Monitoring szko y.
2) Remont szko y.
3) Adaptacja pomieszcze
na internat.

2008, 2013 Powiat
wiecki

Bud et jst
1.055.000,00

1.78
1.79

1.80 Zwi kszenie dost pu do
edukacji poprzez zakup
sprz tu do wszystkich
szkó  prowadzonych przez
Powiat wiecki:
1 .Utworzenie
internetowych centrów
informacji
multimedialnych w
bibliotekach szkolnych.

2
2004 – 2006

- podniesienie poziomu us ug
  edukacyjnych,
- u atwienie dost pu
   do edukacji,
- kszta towanie
  umiej tno ci
  w zakresie samodzielnego
  zdobywania wiedzy

Powiat
wiecki

Bud et Powiatu
Europejski
Fundusz
Spo eczny
Priorytet 2:
Rozwój
spo ecze stwa
opartego na
wiedzy
Dzia anie 2.1:
Dostosowanie
oferty
edukacyjnej
szkó , uczelni i
placówek
kszta cenia
zawodowego
do potrzeb
rynku pracy.
Schemat 2.1.C:
Zwi kszenie

135 .000,00
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dost pu do
edukacji
poprzez zakup
sprz tu.

1.81 Podniesienie jako ci
edukacji  w odniesieniu
do potrzeb rynku pracy w
szko ach prowadzonych
przez Powiat wiecki:
1. Materia y dydaktyczne
i metodologiczne.
2. Programy nauczania.
3. Sprz t komputerowy.

2
2004 – 2006 - podniesienie poziomu us ug edukacyjnych, Powiat

wiecki

Bud et Powiatu
Europejski
Fundusz
Spo eczny
Priorytet 2:
Rozwój
spo ecze stwa
opartego na
wiedzy
Dzia anie 2.2:
Podniesienie
jako ci edukacji
w odniesieniu
do potrzeb
rynku pracy
Schematy A, B,
C

200.000,00

1.82 Organizacja wsparcia
otoczenia spo ecznego
osób bezrobotnych SOSW
w Warlubiu:
1. Organizowanie opieki
nad dzie mi.

2
2004 – 2006

- zapewnienie opieki dzieciom oraz innym
  osobom zale nym od  osób obj tych
  dzia aniami aktywizuj cymi

Powiat
wiecki

Warlubie

Bud et Powiatu
Europejski
Fundusz
Spo eczny
Priorytet 1
Dzia anie 1.3
Schemat 1.3.B

35.000,00

1.83 Wspieranie integracji
zawodowej i spo ecznej
grup szczególnego ryzyka
w Zespole Szkó
Specjalnych Nr 1 w

wieciu:
1. Utworzenie klubu
integracji spo ecznej.
2.  Warsztaty szkoleniowe.
3. Rozwini cie systemu
informacji dot. Form
doradztwa i poradnictwa
zawodowego.

2
2004 – 2006

- podejmowanie aktywno ci przez osoby
zagro one wykluczeniem spo ecznym Powiat

wiecki

Bud et Powiatu
Europejski
Fundusz
Spo eczny
Priorytet 1
Dzia anie 1.5
Schemat 1.5.C

75.000,00

1.84 Dostosowanie oferty
edukacyjnej szkól do
potrzeb rynku pracy w
szko ach prowadz cych
kszta cenie zawodowe:

2
2004 – 2006

- zapewnienie kszta cenia zgodnego z
potrzebami lokalnych rynków pracy Powiat

wiecki

Bud et
Powiatu,
Europejski
Fundusz
Spo eczny

150.000,00
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1. Wprowadzanie nowych
kierunków kszta cenia
(nowe programy
edukacyjne).

Priorytet 2
Dzia anie 2.2
Schematy 2.2
A, B,C,

1.85

1.86

1.87

1.88

1.89
1.90 Poszerzenie dzia alno ci

Poradni – Psychologiczno
– Pedagogicznej w

wieciu:
1 Utworzenie

gabinetu
wczesnej
interwencji:
a) zakup
sprz tu(kozetka,
siedzisko dla
dziecka z mpd,
lustro, materac,
sprz t
medyczny).

2 tak
2006

- diagnoza i terapia dzieci w wieku od 0 do 5 lat,
- wzrost populacji ludno ci obj tej profesjonalnymi
  us ugami,

Powiat
wiecki

Bud et
Powiatu,

EFRR
Priorytet 3:
Rozwój lokalny
Dzia anie 3.5:
Lokalna
infrastruktura
edukacyjna,

Bud et
Pa stwa

40.000,00

1.91

1.92

1.93

1.94

1.95
1.96
1.97
1.98
1.99 Przebudowa i

modernizacja Gminnej
Przychodni Zdrowia w
Pruszczu

1 Brak planu
(decyzja celu
publicznego)

2005-2006
-poprawa jako ci ycia mieszka ców
- dostosowanie obiektu do potrzeb osób
niepe nosprawnych
- poprawa stanu technicznego budynku

Pruszcz
-Bud et Gminy
- Fundusze
Strukturalne UE

160 000,00

1.100 Przebudowa i
modernizacja Gminnej
Przychodni Zdrowia w

1 Brak planu
(decyzja celu
publicznego)

2005-2006
- poprawa jako ci ycia mieszka ców
- dostosowanie obiektu do potrzeb osób
niepe nosprawnych

Pruszcz
-Bud et Gminy
-Fundusze
strukturalne UE

190 000,00
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Serocku -poprawa stanu technicznego budynku
- przebudowa gabinetów

1.101 Rozbudowa wietlicy
wiejskiej w miejscowo ci

drzejewo

1 Tak
2007

- Rozwój zaplecza kulturalnego
Lniano

Bud et jst
rodki UE 174 590,00

1.102 Remont i modernizacja
wietlicy wiejskiej w

miejscowo ci Mukrz

1 Tak
2007

- Rozwój zaplecza kulturalnego
Lniano

Bud et jst
rodki UE 120 500,00

1.103 Adaptacja pomieszcze
na wietlic  wiejsk  w
Gródku

1
2005-2006

- Rozwój zaplecza kulturalnego
Drzycim

Bud et Gminy
UE 100 000,00

1.104 Opieka prenatalna i
perinatalna w Powiecie

wieckim

1 Nie dotyczy
2006-2009

Podniesienie wiadomo ci zdrowotnej w ród
zainteresowanej m odzie y w szko ach
ponadgimnazjalnych, w gabinetach edukacyjnych
POZ, Powiatu wieckiego i w Poradniach
Ginekologiczno-Po niczych
Zmniejszenie patologii i cz sto ci wyst powania
wcze niactwa (zmniejszenie liczby porodów
przedwczesnych), wzrost urodzeniowej masy
cia a noworodka, zmniejszenie umieralno ci i
zachorowalno ci w okresie oko oporodowym.

Powiat
wiecki

Bud ety
powiatu
Norweski
Mechanizm
Finansowy

3 219 000,00

1.105 Budowa hali sportowej w
Gródku 2007-2013 Drzycim

7.100.000,00

1.106 Zmiana sposobu
ytkowania budynku

komunalnego w
Biechówku na lokale
socjalne

2007
Tworzenie zasobu lokali socjalnych

Drzycim 200.000,00

1.107 Hala widowiskowo-
sportowa w Pruszczu

2 Brak planu
(decyzja celu
publicznego)

2009-2010
- dost p spo eczno ci lokalnej do kultury,
- poprawa stanu zdrowia mieszka ców gminy
Pruszcz

Pruszcz
Bud et gminy
Fundusze
strukturalne UE

5.000.000,00

1.108 Budowa zaplecza
sportowego w Serocku

1 Brak planu
(decyzja celu
publicznego)

2006-2010
Zapewnienie w ciwej kultury fizycznej i sportu
dla mieszka ców wsi Pruszcz

Bud et gminy
Fundusze
strukturalne UE

300.000,00

1.109 Przebudowa remizy
stra ackiej i wietlicy w
Brze nie

1 Brak planu
(decyzja celu
publicznego)

2006-2010
- rozwój kultury
- oszcz dno  kosztów eksploatacji
- pe ne wykorzystanie obiektu

Pruszcz
Bud et Gminy
Fundusze
strukturalne UE

300.000,00

1.110 Przebudowa remizy
stra ackiej i wietlicy w

owinie

1 Brak planu
(decyzja celu
publicznego)

2006-2010
- rozwój kultury
- oszcz dno  kosztów eksploatacji
- pe ne wykorzystanie obiektu

Pruszcz
Bud et Gminy
Fundusze
strukturalne UE

200.000,00

1.111 Budowa Gminnego
centrum sportowego –
zielona sala gimnastyczna
w Osiu

2007-2009 Osie
Fundusze
strukturalne
Bud et Gminy

550.000,00

1.112 Wyposa enie OSP w Osiu
w redni wóz bojowy z

5
2008-2010 Osie

Fundusze
strukturalne 600.000,00
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przednim nap dem Bud et Gminy
Po yczka z
WFO iGW

1.113
1.114 Remonty, modernizacje

wiejskich domów kultury
oraz wietlic wiejskich i
placów zabaw na terenie
gminy (w tym remonty
elewacji i
Termomodernizacja
obiektów, remont
podjazdów i parkingów
oraz chodników, wymiana
drzwi i okien, remonty
dachów, wyposa enie
placów zabaw)

2007-2009
(SPO Rol.

Odnowa wsi –
dzia anie 2.3 i
inne dost pne
fundusze na

ten cel)

Je ewo
rodki unijne

70%
rodki z

bud etu gminy
30%

500.000,00

1.115 Dobudowa pomieszcze
dydaktycznych z
rozszerzeniem zakresu do
zaj  wf

IX
2008-2009

Dost pno  do obiektu infrastruktury sportowej
Nowe

Urz d Gminy
200.000,00

1.116 Przebudowa remizy
stra ackiej OSP w
Serocku

1 Brak planu
(decyzja o
warunkach
zabudowy)

2006-2008
Oszcz dno  kosztów eksploatacji. Pe ne
wykorzystanie obiektu. Pruszcz

Bud et Gminy
Fundusze
strukturalne UE

29.000,00

1.117 Przebudowa remizy
stra ackiej OSP w
Wa dowie

1 Brak planu
(decyzja celu
publicznego)

2006-2008
Oszcz dno  kosztów eksploatacji. Pe ne
wykorzystanie obiektu. Pruszcz

Bud et Gminy
Fundusze
strukturalne UE

200.000,00

1.118 Przebudowa budynku
przedszkola w Pruszczu

1 Brak planu
(decyzja

pozwolenia na
wykonanie

robót
budowlanych)

2007-2008
Oszcz dno  kosztów eksploatacji. Pe ne
wykorzystanie obiektu. Pruszcz

Bud et Gminy
Fundusze
strukturalne UE

371.450,00

1.119 Odnowa techniczna i
spo eczna os. Miasteczko 2008-2010 wiecie 3.210.000,00

1.120 Rozwój infrastruktury
rekreacji – modernizacja
placu zabaw przy ul.

wirki i Wigury

3
2010-2011 wiecie

Bud et Gminy
1.000.000,00

1.121 Modernizacja Szko y w
Grucznie

3
2010-2013
Gruczno

wiecie
Bud et Gminy

2.400.000,00

1.122 Kompleksowe rozwi zania
informatyczne w UM i USC 2008-2013 wiecie 230.000,00

1.123 Utworzenie
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rodowiskowego Domu
Samopomocy dla Osób z
zab. psych.

2009-2010 wiecie 600.000,00

1.124 Utworzenie Domu
Dziennego Pobytu dla
osób starszych

2008 wiecie 100.000,00

1.125 Szkolenia dla
pracowników pomocy
spo ecznej

4
2007-2008 wiecie

Bud et Gminy 120.000,00

1.126 Aktywizacja zawodowa
oraz reintegracja
zawodowa osób
dotkni tych problemem
bezrobocia

7
2008-2013 wiecie

Bud et Gminy
Bud et
Pa stwa

3.420.000,00

1.127 Program szkoleniowy 2.1
2009-2011 wiecie

Bud et
Pa stwa

1.000.000,00

1.128 Wyposa enie obiektów
sportowych,
dydaktycznych i
spo eczno-edukacyjnych

3
wiecie

Dotacja celowa
OKSiR

400.000,00

1.129 Infrastruktura kultury w
Grucznie – filia OKSiR

3
2008-2009
Gruczno

wiecie
Dotacja celowa
OKSiR

300.000,00

1.130 Rewitalizacja amfiteatru
2009-2011 wiecie

1.950.000,00

1.131 Zakup sprz tu
medycznego

3
2008-2010 wiecie

Bud et Gminy 200.000,00

1.132 Parking przy Miejsko-
Gminnej Przychodni w

wieciu
2012 wiecie

300.000,00

1.133 Modernizacja centralnego
systemu alarmowania i
ostrzegania

3
2007-2010 wiecie

Bud et Gminy 120.000,00

1.134 Modernizacja i rozbudowa
budynków OSP 2008-2012 wiecie

225.000,00

1.135 Zakup sprz tu
ratowniczego

3
2007-2013 wiecie

Gruczno, Wi g,
Sulnówko

900.000,00

1.136 ZSP wiecie, ZSP Nowe,
ZSO wiecie, ZSOiP

wiecie – Nowoczesne
pracownie specjalistyczne
w szko ach
ponadgimnazjalnych

2008 Powiat
wiecki

rodki UE 960.000,00

1.137 ZSP Nowe, SOS w
Warlubiu – budowa
obiektów sportu

2011-2012 Powiat
wiecki

Bud et jst
rodki UE

900.000,00
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szkolnego
1.138 Placówka Opieku czo-

Wychowawcza
Wielofunkcyjna w

kowie – standaryzacja i
pozosta e remonty

2008 Powiat
wiecki

Bud et jst 200.000,00

1.139 Dostosowanie Domu
Pomocy Spo ecznej w
Go uszycach –
standaryzacja i pozosta e
remonty

2007-2008 Powiat
wiecki

Bud et jst 225.000,00

1.140 rodek Interwencji
Kryzysowej – utworzenie
hostelu

2008 Powiat
wiecki

Bud et jst 150.000,00

1.141 Program Pomocy Dziecku
i Rodzinie – tworzenie
zawodowej rodzinnej
opieki zast pczej

2007-2013 Powiat
wiecki

Bud et jst
rodki UE

Inne rodki

2.150.000,00

1.142 Wdro enie bud etu
zadaniowego w Powiecie

wieckim
2008-2010 Powiat

wiecki

Bud et jst
rodki UE

500.000,00

1.143 Rozwój e-administracji
Starostwa Powiatowego w

wieciu
2008-2009 Powiat

wiecki

Bud et jst
rodki UE

580.000,00

1.144 Wsparcie potencja u
administracji Starostwa
Powiatowego w wieciu

2008-2010 Powiat
wiecki

Bud et jst
rodki UE

500.000,00

1.145 Promocja Powiatu
wieckiego 2011-2012 Powiat

wiecki

Bud et jst
rodki UE

350.000,00

1.146 Powiatowy e-zasób
geodezyjno-
kartograficzny

2008-2013 Powiat
wiecki

Bud et jst
rodki UE

8.000.000,00

1.147 Budowa kompleksu boisk
sportowych w gminie
Bukowiec w ramach
projektu „Boisko w mojej
gminie – Orlik 2012” w  m.
Bukowiec

tak 2008-2011 Rozwój zaplecza kulturalno-sportowego. Bukowiec
rodki w asne

gminy
rodki

Ministerstwa
Sportu i
Turystyki

rodki Urz du
Marsza kowskie
go i inne

1.000.000,00

1.148 Budowa kompleksu boisk
sportowych w gminie
Bukowiec w ramach

tak 2008-2011 Rozwój zaplecza kulturalno-sportowego. Bukowiec rodki w asne
gminy

rodki

1.000.000,00
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projektu „Boisko w mojej
gminie – Orlik 2012” w m.
Przysiersk

Ministerstwa
Sportu i
Turystyki

rodki Urz du
Marsza kowskie
go i inne

1.149 Wykonanie projektów
budowlanych – Sala
sportowo korekcyjna w
szkole w Warlubiu

1 2008 Warlubie Dotacje z
bud etu gminy
inne

70.000,00

1.150 Wykonanie projektów
budowlanych – Sala
sportowa w szkole w W.
Komorsku

1 2008 Warlubie Dotacje z
bud etu gminy
inne

70.000,00

1.151 Wspieranie bezrobotnych
w rozpocz ciu w asnej
dzia alno ci
gospodarczej:

1. Klucze do rynku
pracy 2007

2. Nowy Start 2007

3. Algorytm
rodków

Funduszu Pracy

SPO RZL
Priorytet:
Aktywna

polityka rynku
pracy oraz
integracji

zawodowej i
spo ecznej.

Dzia anie 1.2 A

SPO RZL
Priorytet:
Aktywna

polityka rynku
pracy oraz
integracji

zawodowej i
spo ecznej.

Dzia anie 1.3 A

2006-2007

2006-2007

2007

Informowanie bezrobotnych o dzia alno ci urz du,
informowanie o sposobach aktywnego
poszukiwania zatrudnienia, indywidualnych
planów dzia ania, stosowania us ug i
instrumentów rynku pracy.

PUP
wiecie

EFS, Fundusz
Pracy

EFS, Fundusz
Pracy

Fundusz Pracy

Wydano:
48.000,00

Wydano:
262.920,73

Wydano:
383.500,00

1.152 Wspieranie osób odych
do 25 roku ycia i PUP
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absolwentów oraz
promocja aktywno ci
zawodowej:

1. Klucze do rynku
pracy – 2007

2. Algorytm
rodków

Funduszu Pracy

SPO RZL
Priorytet:
Aktywna

polityka rynku
pracy oraz
integracji

zawodowej i
spo ecznej.

Dzia anie 1.2 A

2006-2007

2007

Informowanie osób m odych do 25 roku ycia o
dzia alno ci urz du, informowanie o sposobach
aktywnego poszukiwania pracy, tworzenie
indywidualnych planów dzia ania, stosowanie
us ug i instrumentów rynku pracy (sta e,
szkolenia, zwrot kosztów dojazdu).

Tworzenie stanowisk sta owych w celu nabycia
pierwszego do wiadczenia zawodowego.

wiecie

EFS, Fundusz
Pracy

Fundusz Pracy

Wydano:
974.039,34

Wydano:
1.579.205,91

1.153 Wspieranie bezrobotnych
zw aszcza w szczególnej
sytuacji na rynku pracy:

1. Nowy Start 2007

2. Algorytm
rodków

Funduszu Pracy

SPO RZL
Priorytet:
Aktywna

polityka rynku
pracy oraz
integracji

zawodowej i
spo ecznej.

Dzia anie 1.3 A

2006-2007

2007

Informowanie bezrobotnych powy ej  25 roku
ycia o dzia alno ci urz du, informowanie o

sposobach aktywnego poszukiwania zatrudnienia,
tworzenie indywidualnych planów dzia ania,
stosowania us ug i instrumentów rynku pracy.

Tworzenie stanowisk pracy w ramach
przygotowa , prac interwencyjnych, robót
publicznych, prac spo ecznie u ytecznych,
szkole  w ramach programu IKD

PUP
wiecie

EFS, Fundusz
Pracy

Fundusz Pracy

Wydano:
608.817,03

Wydano:
2.547.230,43

1.154 Budynki socjalne Gruczno 2009-2013 i
dalsze lata

wiecie 4.000.000,00

1.155 Boisko pi karskie o
nawierzchni syntetycznej
– KS Wda

2008-2010 wiecie 1.830.000,00

1.156 Budynki socjalne – Czaple 2011-2012 wiecie 2.000.000,00
1.157 Budowa wietlicy

wiejskiej w Czaplach
2008-2011 wiecie 750.000,00

1.158 Budowa schroniska dla
zwierz t

2009-2013 i
dalsze lata

wiecie 650.000,00
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1.159 Inwestycje w tereny
zielone

2008-2013 i
dalsze lata

wiecie 1.143.000,00

1.160 Miejska Biblioteka
Publiczna

2012-2013 wiecie 3.000.000,00

1.161 Budowa Inkubatora
Przedsi biorczo ci

2013 i dalsze
lata

wiecie 6.000.000,00

1.162 Rewitalizacja krytej
ywalni

2012-2013 i
dalsze lata

wiecie 4.200.000,00

1.163 Budowa boisk
wielofunkcyjnych

2012-2013 i
dalsze lata

wiecie 1.200.000,00

1.164 Rozbudowa systemu
monitoringu

2009-2011 wiecie 90.000,00

1.165 Budynek socjalny
Terespol

2008 wiecie 1.254.000,00

1.166 Modernizacja wietlic
wiejskich

2009-2013 i
dalsze lata

wiecie 900.000,00

1.167 Budowa wietlicy
wiejskiej w miejscowo ci
Dolna Grupa

PROW O . 3:
Jako ycia
na obszarach

wiejskich i
ró nicowanie
gospodarki

wiejskiej
Dzia anie 3.3

Odnowa i
rozwój wsi

2008-2012 W projektowaniu Dragacz rodki PROW
do 500.000,00
Pozosta a
cz  bud et
gminy

-------

1.168 Zagospodarowanie
ogólnodost pnego terenu
wypoczynkowego wraz z

pieliskiem poprzez
budow  doj cia, dojazdu,
parkingu i placu zabaw w
miejscowo ci Ostrowite

2009 Gmina oczekuje na og oszenie konkursu i z y
wniosek w ramach PROW

Lniano 800.000,00

1.169 Budowa skweru –
centrum integracji i
wypoczynku
mieszka ców w Pruszczu
z przebudow  doj  i
chodników w ci gu ulic

ówna, Szkolna,
Ko cielna i Wyzwolenia

1 Decyzja o
warunkach

zabudowy Nr
45/wz/2008 z
dnia 30 maja

2008r.

2009-2010 - dost p spo eczno ci lokalnego do kultury,
- poprawa sposobu komunikacji bezpiecze stwa
ruchu,
- poprawa stanu zdrowia mieszka ców gminy
Pruszcz,

Pruszcz Bud et Gminy
Fundusze
strukturalne

550.000,00

1.170 Termomodernizacja
budynków szkó  na
terenie gminy Warlubie

RPO WKP 2009-2011 Inwestycja dodana do WPI na lata 2009-2011 Warlubie RPO WKP
900.000,00

r. w asne
600.000,00

1.500.000,00

1.171 Sala gimnastyczna przy RPO WKP 2009-2010 Inwestycja dodana do WPI na lata 2009-2010 Warlubie RPO WKP 1.000.000,00
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szkole w W. Komorsku 800.000,00
r. w asne

200.000,00
1.172 Rozbudowa Gminnej

Przychodni w Warlubiu
RPO WKP 2010-2011 Inwestycja dodana do WPI na lata 2010-2011 Warlubie RPO WKP

400.000,00
r. w asne

100.000,00

500.000,00

1.173 Zwi kszenie dost pu do
Internetu

RPO WKP 2009 Inwestycja dodana do WPI na lata 2009 Warlubie RPO WKP
80.000,00

r. w asne
20.000,00

100.000,00

1.174 Uporz dkowanie
urbanistyczne i
planistyczne gminy

RPO WKP 2009-2011 Inwestycja dodana do WPI na lata 2009-2011 Warlubie RPO WKP
94.000,00
Bud et
Pa stwa
50.000,00

r. w asne
36.000,00

180.000,00

1.175 Budowa Sali korekcyjnej
w Warlubiu

RPO WKP 2009-2010 Inwestycja dodana do WPI na lata 2009-2010 Warlubie RPO WKP
640.000,00

800.000,00

1.176 ORLIK 2009 Inwestycja dodana do WPI na rok 2009 Warlubie Wk ad w asny
334.000,00
Urz d
Marsza kowski
333.000,00
Bud et
Pa stwa
333.000,00

1.000.000,00

1.177 Zwi kszenie dost pu do
us ug i instrumentów
wiadczonych na rzecz

bezrobotnych

1 2008-2013 Udzielanie osobom bezrobotnym pe nego
wsparcia, podejmowanie dzia  aktywizuj cych
osoby bezrobotne do aktywnego poszukiwania
pracy

PUP
wiecie

EFS, Fundusz
Pracy

10.000.000,00

1.178 Podniesienie jako ci
us ug wiadczonych na
rzecz bezrobotnych

2 2008-2013 Podniesienie jako ci wiadczonych us ug poprzez
przygotowanie pracowników do wiadczenia us ug
z uwzgl dnieniem zmieniaj cych si  warunków
spo ecznych i gospodarczych, tworzenie nowych
przedsi wzi  w tym zakresie

PUP
wiecie

EFS, Fundusz
Pracy

500.000,00
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3.1.2. GOSPODARKA

LP. NAZWA
PLANOWANEG
O DZIA ANIA

OKRE LENIE
KRYTERIUM
KOLEJNO CI
REALIZACJI

-PRIORYTET-

ZGODNO
 Z PLANEM
ZAGOSPO-

DAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

ETAPY
DZIA ANIA

WRAZ Z
PRZEWIDYWA-
NYM CZASEM

BSZARZE-
GRAMEM)

REALIZACJI

OCZEKIWANE REZULTATY GMINA INSTYTUCJE I
PODMIOTY

UCZESTNICZ CE
WE WDRO ENIU

NAK ADY
DO

PONIESIENIA
W Z .

2.1 Rozwój
przemys u
rolno-
spo ywczego

2 Tak 2004-2006
Tworzenie nowych miejsc pracy. Drzycim Samorz d terytorialny,

inicjatywa prywatna,
rodki UE

500 000,00

2.2 Oczyszczenie
koryta Strugi
Drzycimskiej z
namu u i
resztek
pochodzenia
ro linnego.

2 Tak 2005
Poprawa stanu sanitarnego terenu gminy.
Odblokowanie potencja u inwestycyjnego w
obszarze gminy.
Tworzenie mo liwo ci rozwoju lokalnych
przedsi biorstw.
Stworzenie nowych miejsc pracy.

Drzycim Samorz d terytorialny,
K-P ZMiGW 85 000,00

2.3 Uzbrojenie
terenu pod
budownictwo
mieszkaniowe,
us ugi i handel
w
miejscowo cia
ch Drzycim i
Gródek.

1 Tak 2008-2013
Zwi kszenie atrakcyjno ci miejscowo ci
Drzycim, Gródek.
Poprawa jako ci rodowiska poprzez
ukierunkowane osadnictwo.

Drzycim Samorz d terytorialny,
inwestorzy prywatni,
inne

240 000,00

2.4 Rozwój
przemys u
rolno-
spo ywczego i
przetwórstwa.

 2 Tak 2007-2013
Tworzenie nowych miejsc pracy. Drzycim Samorz d terytorialny,

inicjatywa prywatna,
rodki UE

750 000,00

2.5 Wspomaganie
bazy
ekonomicznej i
zasobów
ludzkich.

- Rozwój
zawodowy dla
potrzeb rynku
pracy

1 2004-2013
Kontynuacja dzia alno ci Gminnego Centrum
Informacji celem:
- aktywizacji osób bezrobotnych -200
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych w
ramach organizowanych kursów 200 osób
- poradnictwo zawodowe 100 osób
pomoc w rozpocz ciu dzia alno ci
gospodarczej 100 osób

wiekatowo Granty  dla
Gminnego Centrum

Informacji 80
500 000,00
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- Reorientacja
zawodowa
mieszka ców
wsi

- Rozwój kadr
Rozwój turystki

2.6 Wsparcie
inwestycji
zwi zanych z
modernizacj
zak adów
przetwórstwa
rolnego w
gminie:
-modernizacja
gorzelni .
- modernizacja
obiektów do
produkcji i
uboju drobiu.

3 Tak 2005 – 2006
Poprawa przetwórstwa artyku ów rolnych
oraz dostosowanie technologii produkcji do
wymogów na rynku unijnym.

wiekatowo Zak ad Rolny Szewno
40%

rodki UE 34,5%
Bud et pa stwa 25.5

1 500 000,00

1 000 000,00

2.7 Budowa ubojni
drobiu w
Serocku –
Cezary
Zawi lak

1 Projekt planu
miejscowego – w

trakcie sporz dzania.

2004 – 2005
Powstanie nowego zak adu z zakresu
przemys u rolno – spo ywczego.

Pruszcz Cezary Zawi lak
Serock 3 000 000,00

2.8 Rozbudowa
istniej cej
strusiarni do
tuczu strusi
mi snych w

owinie –
„Wielki Ptak”
sp. z o.o.

2 Tak 2005 – 2006
Podniesienie mo liwo ci produkcyjnych
zak adu.

Pruszcz Wielki Ptak”
 sp. z o.o. 100 000,00

2.9 Budowa obory
z obiektami
towarzysz cym
i w owinie –
RSP

2 Tak 2005 – 2006
Zwi kszenie mo liwo ci produkcyjnych
zak adu.

Pruszcz Rolnicza Spó dzielnia
Produkcyjna  w
owinie

200 000,00

2.10 Budowa
królikarni –
hodowla matek
i tucz

odzie y
w owinie –
RSP.

1 Tak 2004 – 2006 Zwi kszenie mo liwo ci produkcyjnych
zak adu .

Pruszcz Rolnicza
Spó dzielnia
Produkcyjna
w owinie

70 000,00

2.11 Rozbudowa Pruszcz Zak ad Przetwórstwa
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zak adu
przetwórstwa
mi snego –
ubojnia  Marek
Rokita Serock

2 Tak 2004 r. – 2006 r Podniesienie i poprawa mo liwo ci
produkcyjnych zak adu.

Mi snego – Marek
Rokita Serock

1 000 000,00

2.12 Budowa
zak adu
produkcji paliw
odnawialnych
w Pruszczu
*Fale czyk*
Kot y, Kominy,
Filtry Nowa
Wie  Wielka

? Tak 2004 r. – 2006 r. Zmniejszenie zagro rodowiska, poprawa
parametrów obiektów, wykorzystanie
produktów odpadowych z produkcji rolnej,
le nej itp.

Pruszcz * Fale czyk* Kot y,
Kominy, Filtry Lucjan
Falenczyk Nowa Wie
Wielka

598 000,00

2.13 Budowa
suszarni zbó  i
innych
produktów
rolnych,
budowa m yna i
zak adu
przetwórstwa
warzyw i zbó
w owinie.

3-4 Tak 2008 r. – 2013 r. Powi kszenie bazy i mo liwo ci
produkcyjnych.

Pruszcz Rolnicza
Spó dzielnia
Produkcyjna
w owinie.

350 000,00

2.14
Modernizacja
maszyn i linii
technologicznej
Kazimierz
Nowakowski

2-3 Tak 2008 r. – 2009 r.
Powi kszenie mo liwo ci produkcyjnych. Pruszcz Zak ad Przetwórstwa

Mi snego Kazimierz
Nowakowski Serock

250 000,00

2.15 Budowa
wytwórni
materia ów
budowlanych w
technologii
„Hydromex”

1 Tak 2004 Nowe miejsca pracy wiecie Prywatny inwestor
U E

4 200 000,00

2.16 Park
logistyczno –
magazynowy

2 Tak 2005 – 2008 Nowe miejsca pracy i aktywizacja terenów
wiejskich

wiecie Prywatny inwestor
U E

2 000 000,00

2.17 Budowa Parku
Technologiczne
go (Centrum
transferu
Technologii ) w
Gminie wiecie

1 Tak 2008 – 2010
Rozwój przedsi biorczo ci w gminie wiecie Gmina wiecie

UE
2 500 000,00

2.18
Strefa Rozwoju
Gospodarczego
Vistula Park I w

1 Tak 2004 – 2006 Nowe miejsca pracy , wiecie Gmina wiecie
U E

12 708 000,00
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wieciu

2.18a Strefa Rozwoju
Gospodarczego
„Vistula Park I”

2013 i dalsze lata wiecie 10.600.000,00

2.19 Strefa Rozwoju
Gospodarczego
„Vistula Park II”
w Sulnowie

2009 – 2012
wiecie 4.000.000,00

2.20 Wykupy
gruntów na
terenie
Lokalnej Strefy
Rozwoju
Gospodarczego
Vistula Park

wiecie

1 Tak 2004 – 2005
Aktywizacja nowych terenów przemys owych wiecie Gmina wiecie

U E
310 000,00

2.21 Wykup
nieruchomo ci
od AMW

1 Tak 2004
Aktywizacja terenów po-wojskowych wiecie Gmina wiecie 310 000,00

2.22
Budowa
obiektu z
przeznaczenie
m na
dzia alno
gastronomiczn

2004 Nowe miejsca pracy Nowe Kredyt bankowy,
Fundusze Unijne

150 000,00

2.23 -Budowa placu
na przyj cie
10000 ton

gla jako
sk adu
buforowago
Kompani

glowej w
Laskowicach
-Powi kszenie
powierzchni
magazynowej w
Laskowicach
-modernizacja
stacji paliw w
Laskowicach
-doko czenie
inwestycji w
Nowem

2004

2005

2006

Je ewo

Nowe

rodki w asne

500 000,00
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2.24 Rozbudowa i
modernizacja
zak adu
produkcji
tektury i
opakowa  w
Polednie
Polpak-Karton
Sp. z o.o.

1 Tak 2004-2008 Nowe miejsca pracy, powi kszenie
mo liwo ci produkcyjnych

Bukowiec rodki prywatne,
Bud et Pa stwa,
rodki UE

33 000 000,00

2.25 Rozbudowa
Zak adu
Przetwórstwa
Mi snego w
Niewie cinie

1 Brak planu
(decyzja celu
publicznego)

2005-2006 - spe nienie wymogów ochrony rodowiska
- poprawa warunków sanitarno-higienicznych
-poprawa jako ci produkcji

Pruszcz Bud et Gminy
Fundusze Strukturalne
UE

1 000 000,00

2.26 Budowa
podczyszczalni
cieków dla

Zak adu
Przetwórstwa
Mi snego
Gminnej
Spó dzielni
Samopomoc
Ch opska

1 Brak planu
(decyzja celu
publicznego)

2005-2006 - spe nienie wymogów ochrony rodowiska
- spe nienie wymogów w zakresie
bezpiecze stwa ywno ci

Pruszcz Bud et Gminy
Fundusze Strukturalne
UE

1 000 000,00

2.27 Stworzenie
Gminnego

rodka
Rozwoju
Przedsi biorcz

ci

3 2008-2009 Osie Fundusze strukturalne
Bud et Gminy

60.000,00
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2.28 Rozwój
gospodarczy i
spo eczny na
zdegradowany
m obszarze
powojskowym
II etap

2008-2011 wiecie 8.900.000,00

2.29 Realizacja
lokalnej strefy
rozwoju
gospodarczego
gminy Warlubie

RPO WKP 2009-2011 Inwestycja dodana do WPI na lata 2009-2011 Warlubie RPO WKP
960.000,00

r. w asne
240.000,00

1.200.000,00
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3.1.3. TURYSTYKA

LP. NAZWA
PLANOWANEGO
DZIA ANIA

OKRE LENI
E

KRYTERIUM
KOLEJNO

CI
REALIZACJI

-
PRIORYTET-

ZGODNO
 Z PLANEM
ZAGOSPO-

DAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

ETAPY
DZIA ANIA

WRAZ Z
PRZEWIDY-

WANYM
 CZASEM
NWESTYC

-GRAMEM)
REALIZACJI

OCZEKIWANE REZULTATY GMINA INSTYTUCJE I
PODMIOTY

UCZESTNICZ CE
WE WDRO ENIU

NAK ADY
DO

PONIESIENA
W Z .

3.1 Oczyszczenie
koryta Rzeki Wdy
z namu u i
resztek
pochodzenia
ro linnego w
obr bie wsi Tle
wraz z projektem
– I Etap

4 Tak 2007-2013
Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla rozwoju
turystyki w wyniku poprawy czysto ci na
terenach rozproszonej zabudowy.
Poprawa stanu sanitarnego terenu gminy.
Rozwój turystyki zwi zany z popraw  stanu
rodowiska.

Odblokowanie potencja u inwestycyjnego
terenu gminy

Osie Bud et Gminy
Woj. Zarz d
Gospodarki
Wodnej i Melioracji
Wojewódzki
Fundusz Ochrony

rodowiska w
Toruniu.
Fundusze
strukturalne UE

250.000,00

3.2 Zagospodarowan
ie turystyczne
rzeki Wdy –
budowa
przystani z
miejscami
postoju dla
turystyki
kajakowej,
tablice
informacyjne,
przystanki
wodne

1 Tak 2007-2013
Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego.
Odblokowanie potencja u inwestycyjnego
obszaru gminy.
Tworzenie warunków dla rozwoju ma ych i
rednich przedsi biorstw.

Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla rozwoju
turystyki.
Poprawa jako ci ycia mieszka ców i osób
przyjezdnych (turystyka weekendowa).

Osie Bud et Gminy
rodki w asne

inwestorów
Wojewódzki
Fundusz Ochrony

rodowiska w
Toruniu.
Fundusze
strukturalne UE.

540.000,00

3.3 Wyznaczenie i
uzbrojenie
terenów
inwestycyjnych
dla obs ugi
turystyki
na terenie gminy.

1 Tak 2005-2008
Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego.
Odblokowanie potencja u inwestycyjnego
obszaru gminy.
Tworzenie warunków dla rozwoju ma ych i
rednich przedsi biorstw.

Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla rozwoju
turystyki.
Poprawa jako ci ycia mieszka ców i osób
przyjezdnych (turystyka weekendowa).

Osie Bud et Gminy
Fundusze
strukturalne UE.

160 000,00
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3.4 Rozwój
agroturystyki Tak 2004 – 2006

Powstanie 2 do 4 gospodarstw
agroturystycznych.
Dodatkowe ród a utrzymania dla 2 – 4 rodzin
w gminie wiekatowo

wiekatowo Sektor prywatny
49.%

rodki UE 35.6%
Bud et pa stwa
15.2%

500 000,00

3.4.a Budowa 2 pól
biwakowych nad
jeziorem

wiekatowskim i
Szewie skim

1 Tak 2008 – 2013
Zapewnienie zrównowa onego rozwoju
spo eczno-gospodarczego gminy i regionu
wieckiego opartego na rozwoju turystyki,

rekreacji i krajoznawstwa poprzez wyposa enie
gminy w odpowiedni  infrastruktur
turystyczn .

wiekatowo rodki UE
Gmina

970.000,00

3.5 Zachowanie i
rozwój
dziedzictwa
kulturowego w
gminie:
1.Restauracja
zabytków w
Szewnie i
St kach oraz
renowacja
parków
wpisanych do
rejestru
zabytków.

4 Tak 2008 – 2010
Nowe formy korzystania z dóbr dziedzictwa
kulturowego dla mieszka ców i gminy i
turystów.

wiekatowo

Sektor prywatny
Bud et pa stwa
(ANSP) rodki UE 1 000 000,00

3.6 Zagospodarowan
ie terenów wokó
jeziora w m.
Branica
stanowi cych
baz  turystyczn
gminy

Tak 2010 – 2013 Wzrost atrakcyjno ci gminy.

Poprawa bezpiecze stwa.

Bukowiec rodki w asne
gminy

Fundusze
strukturalne

480.000,00

3.7 Restauracja i
rewitalizacja
zabytkowych
budynków
miejskich i ich
otoczenia

V
tak

2007- 2009 Realizowane dzia anie przyczyni si  do wzrostu
atrakcyjno ci regionu.

Nowe Urz d Gminy
U.E. 450.000,00

3.8 Budowa szlaku
turystyczno-
spacerowego
Nowe –
Rych awa a tak e
cie ki rowerowe

w pobli u rzeki

XI Tak 2008 – 2011
Poprawa powi za  infrastrukturalnych
pomi dzy o rodkami regionalnymi
i pozosta ymi obszarami województw dla
zwi kszenia mo liwo ci równomiernego
rozwoju gospodarczego, dost pu do
zatrudnienia, nauki, kultury i wypoczynku.

Nowe Urz d Gminy
U.E. 300.000,00
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Wis y

3.9 Rewaloryzacja
przestrzeni
zabytkowych
uk adów
rurealistycznych
w zakresie
infrastruktury
Dolnej Wis y i
Skarpy
Nadwi la skiej
miasta Nowe

XII Tak 2007 – 2011 Zachowanie i odbudowa dziedzictwa
kulturowego.

Nowe Urz d Gminy
U.E.

100.000,00

3.10 Rewaloryzacja
przestrzeni
zabytkowych
uk adów
rurealistycznych
w zakresie
infrastruktury –
przebudowa
amfiteatru

XIII Tak 2008 – 2011 Poprawa przestrzeni publicznej zabytkowych
uk adów urbanistycznych (amfiteatr)

Nowe Urz d Gminy
U.E. 100.000,00

3.11 Modernizacja
bazy
turystycznej i
infrastruktury
kanalizacyjnej,
poprawa stanu
dróg i linii
energetycznych

odowo –
Osiny

XIV Tak 2010 – 2013 Wzrost populacji obj tej us ugami.
Nowe Urz d Gminy

U.E. 2.000.000,00

3.12 Rewitalizacja
Zamku
Pokrzy ackiego i
terenów
przyleg ych

2008 – 2012
wiecie

10.250.000,00

3.13 Modernizacja
rodka

wypoczynkoweg
o w Decznie

3 Tak 2004 – 2006 Rozwój bazy rekreacyjno – turystycznej
wiecie

Gmina wiecie
U E

750 000,00

3.14 Zagospodarowa-
nie zbiornika
wodnego jeziora
Gródek i terenów
przyleg ych jako

Tak Rozwój bazy rekreacyjno – turystycznej
Drzycim

480 000,00
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bazy
turystycznej
Gminy Drzycim

3.15 Zagospodarowan
ie turystyczne
Szlaku Wodnego
Wdy

2008-2009 wiecie 650.000,00

3.16 Turystyczne
zagospodarowan
ie szlaku
wodnego rzeki
Wdy

2008-2010 Zwi kszenie atrakcyjno ci terenów dla rozwoju
turystyki, odblokowanie potencja u
inwestycyjnego terenu Gminy.

Drzycim 350.000,00

3.17 Remont
konserwatorski
ko cio a w
Wa dowie

1 Brak planu (decyzja
celu publicznego)

2007-2010 - restauracja i rewitalizacja zabytkowych
budynków i ich otoczenia

Pruszcz Bud et Gminy
Fundusze
Strukturalne UE
Parafia Rzymsko-
Katolicka

500.000,00

3.18 Remont
konserwatorski
ko cio a w
Topolnie

1 Brak planu (decyzja
celu publicznego)

2007-2010 - restauracja i rewitalizacja zabytkowych
budynków i ich otoczenia

Pruszcz Bud et Gminy
Fundusze
Strukturalne UE
Parafia rzymsko-
Katolicka

500.000,00

3.19 Budowa Centrum
Obs ugi Ruchu
Turystycznego

6 2008-2010 Osie Fundusze
strukturalne
Bud et Gminy

60.000,00

3.20 Zagospodarowan
ie turystyczne
rzeki Wdy z
przystankami
kajakowymi i
polami
biwakowymi

6 2007-2010 Osie Fundusze
strukturalne
Bud et Gminy

800.000,00

3.21 Oczyszczenie
koryta rzeki Wdy
z osadów
dennych w
obr bie wsi Tle

2007-2015  Projekt realizowany w 2007 roku (pierwszy
etap) i 2008 roku (drugi etap).
Miejsce realizacji: Tle  – zbiornik urski

Osie Bud et Gminy 3.000.000,00

3.22 Odbudowa
skrzyd a
pó nocnego
zamku
krzy ackiego i
zagospodarowa-
nie przyzamcza

3 2008-2013 wiecie Bud et Gminy 10.000.000,00

3.23 Rewitalizacja
rodka

wypoczynkoweg

2008-2012 i
dalsze lata

wiecie 1.250.000,00
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o nad jeziorem
Deczno

3.24 Turystyczne
oznakowanie
miasta

2008-2009 wiecie 50.000,00

3.25 Rewitalizacja
Campingu przy
ul. Zamkowej

2012-2013 wiecie 500.000,00

3.26 Rozwój
lokalnego
produktu
turystycznego
opartego
waloryzacj
dziedzictwa
kulturowego,
krajobrazowego i
przyrodniczego
gminy Warlubie

RPO WKP 2009-2011 Inwestycja dodana do WPI na lata 2009-2011 Warlubie RPO WKP
600.000,00

r. w asne
400.000,00

1.000.000,00

3.27 Rozwój turystyki
– budowa cie ki
rowerowej
Krusze-Osiek-
Bzowo-Lipinki-
Warlubie-
Rulewo-Bu nia

RPO WKP 2009-2011 Inwestycja dodana do WPI na lata 2009-2011 Warlubie RPO WKP
1.600.000,00

r. w asne
400.000,00

2.000.000,00

3.28 Promocja
walorów
turystycznych –
punkt
turystyczny

RPO WKP 2010-2011 Inwestycja dodana do WPI na lata 2010-2011 Warlubie RPO WKP
80.000,00

r. w asne
20.000,00

100.000,00

3.29 Tworzenie
centrów odnowy
wsi i obszarów
rekreacji

RPO WKP
ODNOWA

WSI

2008-2011 Inwestycja dodana do WPI na lata 2008-2011 Warlubie RPO WKP
480.000,00

600.000,00

3.30 Zagospodarowan
ie pla y gminnej
z k pieliskiem w
Tleniu

2006-2010 Zadanie rozpocz te.
Miejsce realizacji: Tle .

Osie Bud et Gminy
rodki prywatne

60.000,00
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3.1.4. INFRASTRUKTURA

LP. NAZWA
PLANOWANEGO

DZIA ANIA

OKRE LENIE
KRYTERIUM
KOLEJNO CI
REALIZACJI

-PRIORYTET-

ZGODNO
 Z PLANEM
ZAGOSPO-

DAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

ETAPY
DZIA ANIA

 WRAZ Z
PRZEWIDY-

WANYM
CZASEM

(HARMONO-
GRAMEM)

REALIZACJI

OCZEKIWANE REZULTATY GMINA INSTYTUCJE I
PODMIOTY
UCZESTNI-
CZ CE WE

WDRO ENIU

NAK ADY
DO

PONIESIENIA
W Z .

4.1 Budowa sieci
kanalizacyjnej we
wsi Tle , Wierzchy i

ek wraz z
przepompowniami i
kolektorem do
oczyszczalni
cieków w Osiu.

1 Tak 2004-2005
Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego.
Odblokowanie potencja u inwestycyjnego
obszaru gminy.
Tworzenie warunków dla rozwoju ma ych i
rednich przedsi biorstw.

Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla
rozwoju turystyki.
Poprawa jako ci ycia mieszka ców i osób
przyjezdnych (turystyka weekendowa).

Osie Bud et Gminy
Powiatowy
Fundusz
Ochrony

rodowiska w
wieciu

Wojewódzki
Fundusz
Ochrony

rodowiska w
Toruniu.

Fundusze
strukturalne

UE.

3 737 000,00

4.2 Budowa kanalizacji
sanitarnej
ci nieniowo –
grawitacyjnej dla m.
Pruskie

2006-2007
Projekt zrealizowany w 2007 roku. Miejsce
realizacji Pruskie-Wierzchy.

Osie Fundusze
strukturalne

Bud et Gminy
Po yczka z
WFO iGW

676.813,00

4.3
Modernizacja sieci
wodoci gowej w
Osie – wymiana rur
azbestowych na
nowe technologie

2010 - 2013 Osie
Fundusze

strukturalne
Bud et Gminy

300.000,00

4.4 Utworzenie i
wspomaganie
systemu
zarz dzania
gospodark  wodno-
ciekow , odpadami

i pozosta
infrastruktur
komunaln

1 Dzia anie
pozainwestycyjne

2004-2005
Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego.
Odblokowanie potencja u inwestycyjnego
obszaru gminy.
Tworzenie warunków dla rozwoju ma ych i
rednich przedsi biorstw.

Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla
rozwoju turystyki.
Poprawa jako ci ycia mieszka ców i osób
przyjezdnych (turystyka weekendowa).

Osie Bud et Gminy
Projektowany

zak ad
komunalny

105 000,00
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4.5 Budowa
przydomowych
oczyszczalni
cieków w obr bie

zabudowy
rozproszonej na
terenie gminy.

3 Tak 2004 – 2013
Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla
rozwoju turystyki w wyniku poprawy
czysto ci na terenach rozproszonej
zabudowy.
Poprawa stanu sanitarnego terenu gminy.
Odblokowanie potencja u inwestycyjnego w
obszarze gminy.
Tworzenie mo liwo ci rozwoju lokalnych
przedsi biorstw.

Osie Bud et Gminy
Udzia  w asny

rolników i
pozosta ych

mieszka ców.
Powiatowy
Fundusz
Ochrony

rodowiska w
wieciu

Wojewódzki
Fundusz
Ochrony

rodowiska w
Toruniu.

Fundusze
strukturalne

UE.

580 000,00

4.6 Modernizacja i
rozbudowa sieci
sanitarnej w gminie
Osie

2007-2012
Miejsce realizacji: Osie Osie Bud et Gminy 3.200.000,00

4.7 Budowa sieci
kanalizacyjnej we
wsi Jaszcz i
pod czenie do
Czerska wieckiego,
gm. Je ewo

2 Tak 2004-2005
Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla
rozwoju turystyki w wyniku poprawy
czysto ci na terenach rozproszonej
zabudowy.

Poprawa stanu sanitarnego terenu gminy.

Rozwój turystyki zwi zany z popraw  stanu
rodowiska.

Odblokowanie potencja u inwestycyjnego
terenu gminy

Osie Bud et Gminy
Je ewo
Agencja

asno ci
Rolnej Skarbu

Pa stwa-
Fundusze

strukturalne
UE.

Bd

4.8 Modernizacja uj cia
wody we wsi Jaszcz
wraz z systemem
uzdatniania.

1 Tak 2004
Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego.
Odblokowanie potencja u inwestycyjnego
obszaru gminy.
Tworzenie warunków dla rozwoju ma ych i
rednich przedsi biorstw.

Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla
rozwoju turystyki.
Poprawa jako ci ycia mieszka ców i osób
przyjezdnych (turystyka weekendowa).

Osie Bud et Gminy
Wojewódzki

Fundusz
Ochrony

rodowiska w
Toruniu.

Fundusze
strukturalne

UE.

569 000,00

4.9 Modernizacja uj cia
wody we wsi Osie
wraz z systemem
uzdatniania.

4 2009 – 2011
Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego.
Odblokowanie potencja u inwestycyjnego
obszaru gminy.
Tworzenie warunków dla rozwoju ma ych i
rednich przedsi biorstw.

Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla

Osie Fundusze
strukturalne

Bud et Gminy
Po yczka z
WFO iGW

750.000,00
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rozwoju turystyki.
Poprawa jako ci ycia mieszka ców i osób
przyjezdnych (turystyka weekendowa).

4.10 Projekt odbudowy
systemu melioracji
na terenie gminy

4 Tak 2006
Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego.
Odblokowanie potencja u inwestycyjnego
obszaru gminy.
Tworzenie warunków dla rozwoju ma ych i
rednich przedsi biorstw.

Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla
rozwoju turystyki.
Poprawa jako ci ycia mieszka ców i osób
przyjezdnych (turystyka weekendowa).

Osie Bud et Gminy-
Spó ka
Wodno-

Melioracyjna
Udzia  w asny

cicieli
gruntu.

Woj. Zarz d
Gospodarki

Wodnej i
Melioracji

40 000,00

4.11 Modernizacja
systemu melioracji
na terenie gminy.

5 Tak 2007-2013
Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego.
Odblokowanie potencja u inwestycyjnego
obszaru gminy.
Tworzenie warunków dla rozwoju ma ych i
rednich przedsi biorstw.

Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla
rozwoju turystyki.
Poprawa jako ci ycia mieszka ców i osób
przyjezdnych (turystyka weekendowa).

Osie Spó ka
Wodno-

Melioracyjna
Udzia  w asny

cicieli
gruntu

Woj. Zarz d
Gospodarki

Wodnej i
Melioracji

Wojewódzki
Fundusz
Ochrony

rodowiska w
Toruniu

Fundusze
strukturalne

UE.

800 000,00

4.12 Modernizacja
sk adowiska
odpadów
komunalnych w
Osiu – wdro enie
systemu segregacji i
selektywnego
gromadzenia
odpadów oraz ich
zagospodarowania.

2 Tak 2008 – 2013
Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla
rozwoju turystyki w wyniku poprawy
czysto ci na terenach rozproszonej
zabudowy.
Poprawa stanu sanitarnego terenu gminy.
Rozwój turystyki zwi zany z popraw  stanu
rodowiska.

Odblokowanie potencja u inwestycyjnego
terenu gminy

Osie Bud et Gminy
Projektowany

zak ad
komunalny
Powiatowy
Fundusz
Ochrony

rodowiska w
wieciu

Fundusze
strukturalne

UE.

50.000,00

4.13 Zmiana systemów
grzewczych w 9 2009 – 2013

Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego.
Odblokowanie potencja u inwestycyjnego

Osie Bud et Gminy
Fundusze

180.000,00
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obiektach
gminnych.

obszaru gminy.
Tworzenie warunków dla rozwoju ma ych i
rednich przedsi biorstw.

Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla
rozwoju turystyki.
Poprawa jako ci ycia mieszka ców i osób
przyjezdnych (turystyka weekendowa).

strukturalne

4.14
Modernizacja ulic:
Klonowej, D bowej i
Wierzbowej w m.
Tle

8 2009 – 2013
Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego.
Odblokowanie potencja u inwestycyjnego
obszaru gminy.
Tworzenie warunków dla rozwoju ma ych i
rednich przedsi biorstw.

Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla
rozwoju turystyki.
Poprawa jako ci ycia mieszka ców i osób
przyjezdnych (turystyka weekendowa).

Osie Bud et Gminy
Fundusze

strukturalne

1.150.000,00

4.15
Modernizacja dróg
gminnych. 2

Projekt zgodny z p.z.
Projekt zawarty w
Planie wieloletnim

gminy Osie, Strategii
Rozwoju Powiatu
wieckiego Strategii

Rozwoju
Województwa

Kujawsko-
Pomorskiego

2004 – 2013
Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego.
Odblokowanie potencja u inwestycyjnego
obszaru gminy.
Tworzenie warunków dla rozwoju ma ych i
rednich przedsi biorstw.

Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla
rozwoju turystyki.
Poprawa jako ci ycia mieszka ców i osób
przyjezdnych (turystyka weekendowa).

Osie
Bud et Gminy

rodki
prywatne
Fundusze

strukturalne
UE.

1 240 000,00

4.15a Przebudowa drogi
gminnej cz cej
drog  powiatow
Osie-Tle  z drog
Osie-Stara Rzeka

1 tak 2008-2009 Odblokowanie potencja u inwestycyjnego,
skierowanie ruchu poza centrum Osia,
zwi kszenie atrakcyjno ci terenów
inwestycyjnych.

Osie 1.100.000,00

4.16 Modernizacja
budynku SP ZOZ
„Gminna
Przychodnia” w
Osiu.

4 2008 – 2010
Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego.
Odblokowanie potencja u inwestycyjnego
obszaru gminy.
Tworzenie warunków dla rozwoju ma ych i
rednich przedsi biorstw.

Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla
rozwoju turystyki.
Poprawa jako ci ycia mieszka ców i osób
przyjezdnych (turystyka weekendowa).

Osie Bud et Gminy
Fundusze

strukturalne
UE

Po yczka z
WFO iGW

100.000,00

4.17 Rozbudowa
budynku Zespo u
Szkó  w Osiu przy
ul. Szkolnej

4 2007-2010
Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego.
Odblokowanie potencja u inwestycyjnego
obszaru gminy.
Tworzenie warunków dla rozwoju ma ych i
rednich przedsi biorstw.

Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla

Osie Bud et Gminy
Fundusze

strukturalne

3.600.000,00
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rozwoju turystyki.
Poprawa jako ci ycia mieszka ców i osób
przyjezdnych (turystyka weekendowa).

4.18 Budowa kanalizacji
sanitarnej we wsi
Miedzno i
pod czenie do
kolektora w Osiu

4 2010-2012
Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego.
Odblokowanie potencja u inwestycyjnego
obszaru gminy.
Tworzenie warunków dla rozwoju ma ych i
rednich przedsi biorstw.

Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla
rozwoju turystyki.
Poprawa jako ci ycia mieszka ców i osób
przyjezdnych (turystyka weekendowa).

Osie Fundusze
strukturalne

Bud et Gminy
Po yczka z
WFO iGW

1.150.000,00

4.19 Budowa kanalizacji
sanitarnej
ci nieniowo-
grawitacyjnej dla m.
Wa kowiska,
Brzeziny oraz Osie

2007 - 2009
Zadanie w trakcie realizacji (I etap).
Miejsce realizacji: Wa kowiska, Brzeziny,
Osie.

Osie Fundusze
strukturalne

Bud et Gminy
Po yczka z
WFO iGW

5.418.864,00

4.20 Modernizacja i
rozbudowa sieci
wodoci gowej w
gminie Osie

2007- 2012
Zadanie rozpocz te. Miejsce realizacji:
Jaszcz, Osie, Miedzno, Brzeziny.

Osie Bud et Gminy 1.500.000,00

4.21 Wybudowanie nowej
kwatery
sk adowania na
sk adowisku
odpadów
komunalnych w
Osiu

2007 - 2009
Osie Fundusze

strukturalne
Bud et Gminy

Po yczka z
WFO iGW

750.500,00

4.22 Budowa nowego
wietlenia terenów

zurbanizowanych i
wymiana starego

wietlenia

3 Tak 2004-2013
Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla
rozwoju turystyki w wyniku poprawy
czysto ci na terenach rozproszonej
zabudowy.
Poprawa stanu sanitarnego terenu gminy.
Odblokowanie potencja u inwestycyjnego w
obszarze gminy.
Tworzenie mo liwo ci rozwoju lokalnych
przedsi biorstw.

Osie Bud et Gminy
Energetyka
Fundusze

strukturalne
UE.

520 000,00

4.23 Modernizacja
Stadionu
Sportowego w Osiu

11 2009-2013
Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla
rozwoju turystyki w wyniku poprawy
czysto ci na terenach rozproszonej
zabudowy. Poprawa stanu sanitarnego
terenu gminy.
Rozwój turystyki zwi zany z popraw  stanu
rodowiska.

Odblokowanie potencja u inwestycyjnego
terenu gminy.

Osie Bud et Gminy
Fundusze

strukturalne

500.000,00
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4.24
4.25 Budowa chodników

i parkingów na
terenie gminy

2 Tak 2005-2013
Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla
rozwoju turystyki w wyniku poprawy
czysto ci na terenach rozproszonej
zabudowy.
Poprawa stanu sanitarnego terenu gminy.
Odblokowanie potencja u inwestycyjnego w
obszarze gminy.
Tworzenie mo liwo ci rozwoju lokalnych
przedsi biorstw.

Osie Bud et Gminy
Fundusze

strukturalne
UE.

580 000,00

4.26 Modernizacja
obiektu Urz du
Gminy w Osiu

1 Tak 2004-2007
Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla
rozwoju turystyki w wyniku poprawy
czysto ci na terenach rozproszonej
zabudowy.
Poprawa stanu sanitarnego terenu gminy.
Odblokowanie potencja u inwestycyjnego w
obszarze gminy.
Tworzenie mo liwo ci rozwoju lokalnych
przedsi biorstw.

Osie Bud et Gminy
Fundusze

strukturalne
UE.

240 000,00

4.27 Modernizacja
Gminnego O rodka
Kultury w Osiu

7 2009 – 2013
Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla
rozwoju turystyki w wyniku poprawy
czysto ci na terenach rozproszonej
zabudowy.
Poprawa stanu sanitarnego terenu gminy.
Odblokowanie potencja u inwestycyjnego w
obszarze gminy.
Tworzenie mo liwo ci rozwoju lokalnych
przedsi biorstw.

Osie Bud et Gminy
Fundusze

strukturalne

2.000.000,00

4.28 Modernizacja
oczyszczalni
cieków w Osiu  -

dobudowa osadnika
wtórnego

4 2010 – 2013
Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego.
Odblokowanie potencja u inwestycyjnego
obszaru gminy.
Tworzenie warunków dla rozwoju ma ych i
rednich przedsi biorstw.

Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla
rozwoju turystyki.
Poprawa jako ci ycia mieszka ców i osób
przyjezdnych (turystyka weekendowa).

Osie Bud et Gminy
Fundusze

strukturalne

650.000,00

4.29 Budowa systemu
cie ek

rowerowych: Osie-
ur, Osie-Miedzno,

Osie-Tle ,
Wa kowiska-
Brzeziny, Tle ek

6 2009-2013
Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla
rozwoju turystyki w wyniku poprawy
czysto ci na terenach rozproszonej
zabudowy.
Poprawa stanu sanitarnego terenu gminy.
Rozwój turystyki zwi zany z popraw  stanu
rodowiska.

Odblokowanie potencja u inwestycyjnego
terenu gminy

Osie Bud et Gminy
Fundusze

strukturalne

1.600.000,00
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4.30 Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej z
przy czami do
budynków przy   ul.
Osiedlowej, w
Drzycimiu

1 Tak 2004
Budowa kanalizacji ciekowej dla
gospodarstw domowych w ramach
uporz dkowania gospodarki ciekowej w
gminie, oraz doci enia oczyszczalni
cieków w Drzycimiu.

Drzycim Samorz d
terytorialny

ARiMR

144 885,82

4.31 Modernizacja
odstojnika i
kanalizacji wód
pop ucznych.
Modernizacja stacji
uzdatniania wody w
miejscowo ci
Drzycim.

1 Tak 2004
Modernizacja uj cia wody pitnej w Drzycimiu
polegaj ce na wymianie wyeksploatowanych
urz dze  oraz uporz dkowanie gospodarki w
zakresie wód pop ucznych. Celem
modernizacji jest zmniejszenie kosztów
eksploatacji wodoci gu wiejskiego oraz
poprawa jako ci wody dostarczanej z uj cia
wody w Drzycimiu 50% odbiorców gminy
Drzycim

Drzycim Samorz d
terytorialny,

inne

293 600,00

4.32 Modernizacja uj cia
wody w Jastrz biu 1 Tak 2005

Udro nienie studni nr 2 w miejscowo ci
Jastrz bie oraz wykonanie nowego przy cza
z stacj  uzdatniania wody w/w miejscowo ci
w celu stworzenia rezerwy poboru wód
podziemnych w ramach pracy stacji
uzdatniania wody zaopatruj cej wsie
Jastrz bie, Sieros aw, Sieros awek, Wery dla
1200 mieszka ców.

Drzycim Samorz d
terytorialny,

rodki UE,
inne

73 000,00

4.33 Budowa ma ej
elektrowni
Gródeczek

2 Tak 2004-2005
Budowa elektrowni wodnej w ramach
tworzenia odnawialnych róde   energii.
Tworzenie infrastruktury technicznej
tworz cej nowe miejsca pracy oraz
infrastruktur  turystyczn  wokó  nowo
powsta ego zbiornika wodnego ~30ha.

Drzycim Samorz d
terytorialny,
inicjatywa
prywatna,
rodki UE

6 000 000,00

4.34 Odbudowa i
modernizacja
systemu melioracji
na terenie gminy

2 Tak 2004-2006
Poprawa dost pno ci ekonomicznej do
obszaru gminy.
Uzbrajanie nowych terenów inwestycyjnych.
Racjonalna gospodarka rolna.
Zwi kszenie bezpiecze stwa mieszka ców.

Drzycim

Samorz d
terytorialny,
K-P ZMIGW,
inwestorzy
prywatni

270 000,00

4.35 Kanalizacja
sanitarna
ul Podgórna,
ul Ko cielna,
u. Szkolna,
w Drzycimiu

1 Tak 2005 r.
Rozbudowa istniej cej sieci kanalizacji
ciekowej grawitacyjnej w miejscowo ci

Drzycim w ramach uporz dkowania
gospodarki ciekowej dla 45 gospodarstw
domowych oraz 18 podmiotów
gospodarczych.

Drzycim Samorz d
terytorialny,

rodki UE
inne

610.000,00

4.36 Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej:

2008 – 2010 Drzycim 4.000.000,00
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1. Drzycim –
Jastrz bie
2. w miejscowo ci
Drzycim – ul.
Ko cielna, Szkolna,
Podgórna

4.37 Przebudowa dróg
gminnych w
Drzycimiu – ulice:
Kolejowa,
Osiedlowa i Okr na

2009 - 2011 Drzycim Planowana
dotacja z UE –

RPO
500.000,00

1.441.000,00

4.38 Gródek –
modernizacja
nawierzchni dróg
osiedlowych w
miejscowo ci
Gródek.

2 Tak 2005 r.
Modernizacja nawierzchni istniej cych dróg
na terenie zamieszkiwanym przez 800
mieszka ców w kompleksie osiedla w
Gródku. Z uwagi na post puj  degradacj
nawierzchni oraz pod a. Wykonanie
zadania zapobiegnie zniszczeniu istniej cej
infrastruktury komunikacyjnej i poprawi
przejezdno  w/w dróg dla mieszka ców,
zaopatrzenia oraz dzia aj cym na tym terenie
podmiotom gospodarczym.

Drzycim Gmina
Drzycim

320 000,00

4.39 Budowa stacji
zlewnej cieków
dowo onych z
instalacj  zbiornika
wyrównawczego

2010 – 2011
Poprawa gospodarki ciekowej w ramach
poprawy czysto ci wód zlewni rzeki Wdy.
Obni enie kosztów eksploatacji oczyszczalni
cieków poprzez jej doci enie oraz

zmniejszenie kosztów mieszka ców za cieki
odwo one do oczyszczalni cieków poza
teren gminy.

Drzycim

300.000,00

4.40 Zakup i monta  wagi
oraz budowa
budynku socjalno-
technicznego na
wysypisku odpadów
komunalnych w
Sieros awku

1 Tak 2005-2006
Dok adna ewidencja odpadów pozwalaj ca
efektywniej gospodarowa  powierzchni
wysypiska.

Drzycim Samorz d
terytorialny,
PFO iGW

inne

300 000,00

4.41 Realizacja
kanalizacji
sanitarnej w m.
Sieros aw, Drzycim
– 60 przy czy.
Kolektor t oczny 6,5
km. Przykanaliki- 0,6
km

Tak 2010-2013 Poprawa stanu rodowiska naturalnego
poprzez zmniejszenie zanieczyszczania
gleby i wód. Doci enie oczyszczalni
cieków w Drzycimiu co pozwoli na jej

efektywniejsz  eksploatacj .

Drzycim Samorz d
terytorialny

508.000,00

4.42 Rozbudowa i
modernizacja sieci
kanalizacyjnej wsi
Gródek

Tak 2010-2013 Poprawa stanu rodowiska naturalnego
poprzez zmniejszenie zanieczyszczania
gleby i wód. Zwi kszenie atrakcyjno ci
mieszkalno-turystycznej miejscowo ci.

Drzycim Samorz d
terytorialny

260.000,00
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4.43 Modernizacja
oczyszczalni
cieków

komunalnych w
Gródku

1 Tak Poprawa jako ci oczyszczania cieków,
zmniejszenie kosztów eksploatacji. Drzycim Spó dzielnia

Mieszkaniowa
130.000,00
inf

4.44 Realizacja 150
przydomowych
oczyszczalni
cieków

2 Tak 2010-2013 Realizacja kanalizacji sanitarnej w m.
Sieros aw, Drzycim – 60 przy czy. Kolektor
oczny 6,5 km. Przykanaliki- 0,6 km.

Drzycim Samorz d
terytorialny,
Inwestorzy

prywatni, inne

1.470.000,00

4.45 Modernizacja
wysypiska
gminnego w m.
Sieros awek

2 Tak 2007-2009 Rozbudowa i modernizacja sieci
kanalizacyjnej wsi Gródek Drzycim Samorz d

terytorialny,
Bud et

Pa stwa

680 000,00

4.46 Gazyfikacja
miejscowo ci
Drzycim

2010-2013 Poprawa jako ci rodowiska poprzez
zamian  paliw grzewczych na paliwo
ekologiczne, zwi kszenie atrakcyjno ci
mieszkalnej Gminy, podniesienie standardu
ycia mieszka ców Gminy

Drzycim 2.180.000,00

4.47 Odtworzenie
melioracji w ramach
gospodarowania
rolniczymi zasobami
wodnymi pow. 2.400
ha

2 Tak 2007-2013 Poprawa dost pno ci ekonomicznej do
obszaru gminy.
Uzbrajanie nowych terenów inwestycyjnych.
Racjonalna gospodarka rolna.
Zwi kszenie bezpiecze stwa mieszka ców.

Drzycim Samorz d
terytorialny,
bud et
pa stwa, inne

360 000,00

4.48 Modernizacja dróg
osiedlowych w
Drzycimiu: ul.
Kwiatowa, Kolejowa,
Osiedlowa.

1 Tak 2007-2009 Modernizacja dróg osiedlowych  w Drzycimiu
polegaj ca na przebudowie nawierzchni
gruntowej na utwardzon  /asfalt lub kostka
brukowa/  oraz uporz dkowanie sp ywu wód
roztopowych i opadowych, które z uwagi na
ukszta towanie terenu   s   przyczyn
du ego zniszczenia nawierzchni
uniemo liwiaj c przejezdno . Wykonanie
zadania poprawi dost pno   mieszka com
oraz podmiotom gospodarczym do sieci dróg
powiatowych i wojewódzkich.

Drzycim Samorz d
terytorialny,
inne

525 000,00

4.49 Wykonanie
pier cieniowego
zasilania stacji
wodoci gowych w
miejscowo ci
Drzycim-Gródek

3 Tak 2009 Zapewnienie niezawodno ci dostaw wody,
Racjonalna gospodarka wodami
podziemnymi.

Drzycim Samorz d
terytorialny,
inne

330 000,00

4.50 Wymiana sieci
wodoci gowej w
miejscowo ci
Drzycim i Gródek

2009 – 2013 Wymiana rur azbestowych na rury PCV Drzycim 1.500.000,00

4.51 Budowa kanalizacji
sanitarnej w 1 Tak IV – X 2004

spadek poziomu zanieczyszcze  gleby i
zbiorników wodnych

Lniano UG Lniano, UE 721 900,00
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m. B dzim
III Etap

4.52 Budowa kanalizacji
grawitacyjnej i

ocznej wraz z
przy czami i
przepompowniami w
m. Ostrowite,

drzejewo, Lniano

3 Tak I Etap- IV-XI
2005

II Etap –  IV-VI
2006

spadek poziomu zanieczyszcze  gleby i
zbiorników wodnych

Lniano UG Lniano,
WFO  i GW

2 555 600,00

4.53 Droga gminna
piska, Mukrz 1 Tak 2007 – 2008

oszcz dno  czasu,
stworzenie lepszych warunków do rozwoju
turystyki

Lniano Urz d Gminy
U.E.

1 500 000,00

4.54 Likwidacja
wysypiska mieci

2                  Tak 2004 – 2006 przywrócenie do u ytkowania terenów
zrekultywowanych

Lniano Urz d Gminy
WFO  i GW

200 000,00

4.55 Modernizacja
wysypiska mieci 3 Tak 2008 – 2009

przed enie okresu u ytkowania,
dostosowanie wysypiska do obowi zuj cych
przepisów prawnych

Lniano Urz d Gminy
WFO  i GW

Pow. FO iGW

500 000,00

4.56 Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej dla
aglomeracji gminy
Lniano w
miejscowo ciach
Lniano – W tfie,
Siemkowo, Jeziorki,
Karolewo i
Lubodzie

2009 - 2011
W 2008r. z ono wniosek o dofinansowanie
w  ramach RPO

Lniano 11.413.000,00

4.57 Przebudowa drogi
gminnej nr 030814 C
na odcinku od km
0+100 do km 1+050 i
drogi gminnej nr
030812 C na
odcinku od km
0+000 do km 0+180
we wsi Jania Góra

RPO O
priorytetowa I
Dzia anie 1.1

2008-2009
Celem projektu jest poprawa infrastruktury
drogowej na terenach wiejskich i stworzenie
w ten sposób lepszych warunków dla
rozwoju gospodarczego (w oparciu o
turystyk  i rolnictwo), poprzez dost pno  do
lokalnych o rodków gospodarki i
zatrudnienia, a tak e poprawa
bezpiecze stwa mieszka ców. Z ono
wniosek preselekcyjny do Urz du
Marsza kowskiego w Toruniu. Realizacja
projektu planowana w 2009 roku.

wiekatowo 1.114.026,24

4.57a Przebudowa drogi
gminnej nr 030804C
we wsi wiekatowo
ul. Le na o cznej

ugo ci 3,2 km w
tym:
I Etap – 1,2 km
II Etap 2,0 km

1 Tak 2004-2006 Stworzenie warunków do rozwoju
gospodarczego i inwestycyjnego gminy

wiekatowo i mo liwo  utworzenia nowych
miejsc pracy. Poprawa wykorzystania
istniej cej infrastruktury, oszcz dno  czasu
i podró y, poprawa jako ci dróg, dost pno ci
komunikacyjnej dla mieszka ców gminy i dla
osób przebywaj cych na zabudowanych
terenach letniskowych a tak e gminnego

wiekatowo Bud et jst
Bud et

Pa stwa
rodki UE

574 967,52
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pieliska nad jeziorem wiekatowskim.
Powstanie nowych podmiotów
gospodarczych w zakresie us ug
gastronomicznych i turystycznych.

4.57b Przebudowa cz ci
drogi gminnej nr
030819C w

wiekatowie: 1,87
km
a) ul. Topolowa: 0,57
km
b) drogi na osiedlu
budownictwa
jednorodzinnego
przy ul. Dworcowej
– 1,30 km

1 Tak 2010-2013 Przebudowa 1,87 km dróg gminnych klasy L
z nawierzchni gruntowej na drogi o
nawierzchni bitumicznej. Za eniem
spodziewanych rezultatów projektu
modernizacji dróg osiedlowych w

wiekatowie jest poprawa jako ci dróg
gminnych, dost pno ci komunikacyjnej dla
3577 mieszka ców w tym dla osób
niepe nosprawnych. Stworzone zostan
warunki zwi kszenia atrakcyjno ci gminy w
zakresie turystyki.

wiekatowo Bud et jst 15%
Bud et

Pa stwa 10%
rodki UE 75%

285.000,00

650.000,00

razem:
935.000,00

4.57c Przebudowa drogi
gminnej nr 030814C
na odcinku od km
0+100 do km 1+050 i
drogi gminnej nr
030812C na odcinku
od km 0+000 do km
0+180 we wsi Jania
Góra

1 tak 2008-2013 Poprawa zagospodarowania gminy w
infrastruktur  drogow , zwi kszenie
dost pno ci zewn trznej, spójno ci
wewn trznej oraz zwi kszenie
bezpiecze stwa transportowego.

wiekatowo rodki UE
Gmina

1.200.000,00

4.58 Projekt SAPARD
Budowa kanalizacji
sanitarnej we wsi
Zalesie Królewskie i

wiekatowo,
ul. Kamienna

1 Tak 2004
Wybudowanie 7621 mb kolektorów oraz 56
przykanalików dla 220 mieszka ców.
Doci enie oczyszczalni cieków w

wiekatowie o 12, 4 m 3/dob  oraz pe na
ochrona jeziora Zalesie w zlewni rzeki Wdy

wiekatowo Gmina
wiekatowo
25,2 %

Wspólnota UE
74,8 %

2 228 000,00
543 497,00
po yczka z

WFO iGW w
Toruniu

4.59 Budowa kanalizacji
sanitarnej
grawitacyjnej i

ocznej z
przy czami
kanalizacyjnymi
wraz z
przepompowniami i
zasilaniem
energetycznym
przepompowni we
wsi Lipienica

1 Tak 2005
Zwi kszenie atrakcyjno ci gminy dla
potencjalnych inwestorów lokalnych i
zewn trznych w zakresie us ug
rzemie lniczych i turystycznych. Tworzenie
warunków od o ywienia dzia alno ci
gospodarczej i pozyskiwania pozarolniczych
róde  utrzymania. Poprawa stanu
rodowiska oraz jako ci ycia mieszka ców

przez uporz dkowanie gospodarki ciekowej
na obszarze projektu. Stworzenie warunków
odno nie wymaga  w zakresie ochrony
rodowiska dla gospodarstw domowych

przez wybudowanie sieci kanalizacyjnej
rozdzielczej o cznej d ugo ci 4,157 km, 2
pompowni cieków.

wiekatowo Bud et jst
Bud et

Pa stwa
rodki UE

822 875,29
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4.60 Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej zbiorczej
w wiekatowie i
oczyszczalni
przydomowych w
zabudowie
rozproszonej w
miejscowo ci
Lipienica, Ma e

kie, Jania Góra,
Lubania Lipiny,
St ki, Tuszyny,

wiekatowo, Zalesie
Królewskie

Program
Rozwoju

Obszarów
Wiejskich na lata

2007-2013.
Nazwa dzia ania:

Podstawowe
us ugi dla

gospodarki i
ludno ci

wiejskiej. Kod
dzia ania 321.

2008-2011
Zadanie planowane w bud ecie gminy do
realizacji w etapach. Kanalizacja sanitarna
sieciowa planowana jest na nowych
osiedlach mieszkaniowych w wiekatowie.
Oczyszczalnie przydomowe lokalizowane

 w zabudowie rozproszonej na terenie 8
wsi w gminie wiekatowo. Obecnie
og oszono przetarg na wykonanie
dokumentacji projektowej.
Cel: poprawa podstawowych us ug na
obszarach wiejskich, obejmuj cych elementy
infrastruktury technicznej, warunkuj cych
rozwój spo eczno-gospodarczy, co przyczyni
si  do poprawy warunków ycia oraz
prowadzenia dzia alno ci gospodarczej.
Efektem b dzie uregulowanie gospodarki
ciekowej w gospodarstwach rolnych.

Zadanie planowane do realizacji w latach
2009-2010 w ramach naboru wniosków.
Obecnie termin konkursu jest nieokre lony.

wiekatowo UE – 75%
Gmina – 25%

800.000,00

4.60a Budowa
oczyszczalni
przydomowych w
zabudowie
rozproszonej w
miejscowo ci
Lipienica, Ma e

kie, Jania Góra,
Lubania Lipiny,
St ki, wiekatowo

1 tak 2008-2013 Uporz dkowanie gospodarki wodno-
ciekowej w gminie wiekatowo na terenach

o zabudowie rozproszonej.

wiekatowo rodki UE
Gmina

500.000,00

4.61 Rozbudowa
urz dze
pi trz cych  i
budowa zbiornika
retencyjnego we wsi
Zalesie Królewskie
gmina wiekatowo
oraz gminy Lubiewo
na du ym
kompleksie k ok.
175 ha , po onych
w  zlewni rzeki Brdy

1 Tak 2005 – 2006
Poprawa efektywno ci ekonomicznej i
produktywno ci na powierzchni 154 ha.
Poprawa dochodów w rolnictwie i na wsi.
Poprawa warunków ycia ludno ci i rozwoju
funkcji gospodarczych i spo ecznych
obszarów wiejskich.
Wp yw na lepsze wykorzystanie rodków
produkcji (ok. nawozów), stabilno  i jako
plonów, popraw  skuteczno ci i efektywno ci
zabiegów agrotechnicznych oraz ochron

ytków rolnych przed powodziami.

wiekatowo Sektor
prywatny 50%
rodki UE 50%

300 000,00

4.62 Otworzenie
melioracji
szczegó owej wraz z
budow  zbiorników
retencji wodnych na

1 Tak 2005 – 2006
Poprawa efektywno ci ekonomicznej i
produktywno ci na powierzchni 154 ha.
Poprawa dochodów w rolnictwie i na wsi.
Poprawa warunków ycia ludno ci i rozwoju
funkcji gospodarczych i spo ecznych

wiekatowo Sektor
prywatny 50%
rodki UE 50%

300 000,00
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kompleksie k
Lipienica – awy

obszarów wiejskich.
Wp yw na lepsze wykorzystanie rodków
produkcji (ok. nawozów), stabilno  i jako
plonów, popraw  skuteczno ci i efektywno ci
zabiegów agrotechnicznych oraz ochron

ytków rolnych przed powodziami.
Powierzchnia 70 ha trwa ych u ytków
zielonych

4.63 Odbudowa  cieku
podstawowego pn
„Struga Graniczna”
przebiegaj cego
przez wie  Tuszyny,
St ki, owin ok. Tj.
gmina wiekatowo i
Pruszcz

1 Tak 2005 – 2006
Struga Graniczna  ok. 10  km nie nale ycie
funkcjonuje i przy nadmiernych opadach
deszczu wyst puj  podtopienia k, gruntów
ornych i systemów drenarskich
szczegó owych. Podtopienia wylotów
drenarskich i ruroci gów Ø 40 cm powoduj
zamulenie a w konsekwencji du
awaryjno  i koszty napraw.

wiekatowo K P Z M I U W
oc awek
SPO.

600 000,00

4.64 Modernizacja uj
wodnych, Stacji
uzdatniania wody
pitnej, modernizacja
sieci wodoci gowej
w wiekatowie

1 Tak 2007-2013
Oszcz dno  energii 20 %
Poprawa jako ci wody pitnej
Likwidacja azbestu – 10 km rur ac

wiekatowo Gmina 25 %
I fundusze UE

-  75%

800 000,00

4.65 Modernizacja sieci
energetycznej

wiekatowo –
budowa stacji GPZ

3 Tak 2008
Zmodernizowanie linii przesy owej wysokiego
napi cia 10 km.

wiekatowo Zak ad
Energetyczny

wiecie –
Grupa ENEA

3 000 000,00

4.66 Gazyfikacja gminy
5

Opracowanie studium
i projektu 2009 rok

Realizacja 2010-2013

2008 – 2013 Opracowanie studium i projektu 2009 rok
Realizacja 2010-2013

wiekatowo Sektor
prywatny
Gmina
rodki UE

4 000 000,00

4.67 Przebudowa drogi
gminnej
w m. POLEDNO

1 Tak 2004-2006 Poprawa bezpiecze stwa
Wzrost zatrudnienia

Bukowiec
rodki w asne

gminy
fundusz

SAPARD

1 213 000,00

4.68 Realizacja
kanalizacji sanitarno
– deszczowej w m.
POLEDNO,

1 Tak 2004 – 2005 poprawa stanu rodowiska naturalnego
Bukowiec rodki w asne

gminy
rodki

funduszy
strukturalnych
rodki  WFO  i

GW

150 000,00

4.69 Przebudowa drogi
gminnej w m.
Przysiersk

2 Tak 2004-2007 Poprawa bezpiecze stwa
Wzrost zatrudnienia

Bukowiec
rodki w asne

gminy
fundusze

UE
216.372,77
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4.70 Realizacja
kanalizacji sanitarno
– deszczowej w m.
Kaw cin

3 Tak 2004 poprawa stanu rodowiska naturalnego
Bukowiec rodki w asne

gminy
rodki

funduszy
strukturalnych
rodki  WFO  i

GW

180 000,00

4.71 Termomodernizacja
obiektu Szko y
Podstawowej  w
Bukowcu z
modernizacj
uk adu grzewczego

2 Tak
2004 – 2006 poprawa stanu rodowiska naturalnego,

spadek poziomu zanieczyszcze
Bukowiec

rodki w asne
Gminy

rodki
funduszy

strukturalnych
rodki  WFO

992 371,00

4.72

Realizacja
kanalizacji
sanitarno-
deszczowej w m.
Branica i Krupocin

2008 - 2011 poprawa stanu rodowiska naturalnego,
spadek poziomu zanieczyszcze

Bukowiec 880.000,00

4.73

4.74 Modernizacja
wysypiska
gminnego w m.
Tuszynki

5 Tak 2007 – 2008 poprawa stanu rodowiska naturalnego,
Bukowiec rodki w asne

gminy
rodki

funduszy
strukturalnych

680 000,00

4.75 Modernizacja
uk adów
grzewczych
obiektów

yteczno ci
publicznej

5 Tak 2006 – 2013 poprawa stanu rodowiska naturalnego
Bukowiec rodki w asne

gminy
rodki

funduszy
strukturalnych

650 000,00

4.76 Gazyfikacja m.
Bukowiec 5 Tak 2011 – 2012 poprawa stanu rodowiska naturalnego

spadek poziomu zanieczyszcze

Bukowiec rodki w asne
gminy
rodki

funduszy
strukturalnych

1 180 000,00

4.77 Budowa i
przebudowa sieci
wodoci gowej w
miejscowo ciach
Bu nia, Krusze

2009-2010
W 2008r. zaplanowano wykonanie
dokumentacji projektowej na pod czenie
sieci wodoci gowej w miejscowo ci Krusze i
Bu nia.

Warlubie
UE

Bud et
Pa stwa
r. w asne

1.800.000,00

4.78 Przebudowa dróg
gminnych :
a/ przebudowa ul.
Zawadzkiej

2 Tak 2004

Poprawa bezpiecze stwa jazdy, skrócenie
czasu przejazdu

Warlubie
Urz d Gminy

SAPARD
494 000,00
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4.79 Przebudowa
drogi Gminnej w
miejscowo ci
Bzowo

2 Tak 2005
Poprawa bezpiecze stwa jazdy, skrócenie
czasu przejazdu

Warlubie Urz d Gminy
U.E.

740 000,00

4.80 Przebudowa drogi
gminnej w
miejscowo ci
Krusze gmina
Warlubie

RPO WKP
Dzia anie 1.1

2008-2009
W I po owie 2008r. z ono wniosek o
dofinansowanie projektu – wniosek przeszed
etap preselekcji.

Warlubie UE 402.833,65
r. w asne

404.448,21
807.281,86

4.81 Rekultywacja drogi
gruntowej  Lipinki  -
Stara Huta

2 Tak 2006
Poprawa bezpiecze stwa jazdy, skrócenie
czasu przejazdu

Warlubie Urz d Gminy
U.E. 2 500 000,00

4.82 Budowa kanalizacji
w so ectwie Bzowo 2008

Wprowadzenie zmian do projektu
budowlanego.

Warlubie

4.83 Kanalizacja terenów
wiejskich Bzowo-
Krusze-Komorsk
(etapowo) - projekt

Od 2008
Przyst pienie do prac projektowych Warlubie r. w asne

70.000,00 70.000,00

4.84 Budowa sieci
wodoci gowej –
projekt Krusze,
Bu nia

2008
Jest na etapie projektowania

Warlubie
r. w asne

60.000,00

4.85 Rozbudowa
oczyszczalni
cieków

2009-2010
Inwestycja przesuni ta w czasie. W chwili
obecnej prace projektowe

Warlubie 3.000.000,00

4.86 Rozbudowa
oczyszczalni

cieków w Dolnej
Grupie gm. Dragacz

1 Tak
Wykonanie
dokumentacji –
2003r.
Rozpocz cie
rozbudowy-
30.IV.2004r.
Zako czenie
rozbudowy i
oddanie do
eksploatacji –
30. VII. 2005r

Efekty:
zmniejszenie
zanieczyszcze rodowiska, poprawa
warunków ekologicznych i zdrowotnych
spo ecze stwa,
poprawa infrastruktury technicznej, wzrost
atrakcyjno ci inwestycyjnej terenów
wiejskich, tworzenie nowych miejsc pracy

Dragacz Samorz d
Terytorialny

2 363 900,99

4.87 Kanalizacja
sanitarna wraz z
przykanalikami oraz
sie  wodoci gowa

2 Tak
2004-2010
wykonanie
dokumentacji
2004r.
Rozpocz cie
budowy 2005r.
Zako czenie
budowy 2010r.

Zmniejszenie zanieczyszcze rodowiska,
poprawa warunków ekologicznych i
zdrowotnych spo ecze stwa,
poprawa infrastruktury technicznej, wzrost
atrakcyjno ci inwestycyjnej terenów
wiejskich, tworzenie nowych miejsc pracy

Dragacz Budzet jst
Bud et

Pa stwa
rodki UE

6 182 089,63

Etap I
Kanalizacja

zlewnia H i H1
w

miejscowo ci
Dolna Grupa
989 669,91
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 4.88 Utwardzenie i
odwodnienie dróg
Dolna Grupa

2 Tak
Wykonanie
dokumentacji –
2002r.
Rozpocz cie
budowy –
2005r.
Zako czenie
budowy -2010

Zmniejszenie zanieczyszcze  wód
powierzchniowych,
poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego,

Dragacz
Bud et jst
Bud et
Pa stwa

rodki UE

4- 928
091,82

Etap I
Kanalizacja
deszczowa
2005/2006

1 361 646,05

4.89 „Budowa
sk adowiska
odpadów
komunalnych w
Górnej Grupie
gmina Dragacz”

1
Budowa
sk adowiska
odpadów
komunalnych;

2
Budowa sortowni
odpadów;

Tak

Przewidywany
czas realizacji I
etapu tj.
wybudowanie
sk adowiska
odpadów to III
kwarta  2004
roku;
II etap tj.
budowa
sortowni
odpadów
pocz tek
realizacji III
kwarta  2005
,koniec realizacji
III kwarta  2006

Uporz dkowanie gospodarki odpadami,
zmniejszenie zanieczyszcze , segregacja
odpadów, czyste rodowisko

Dragacz Inwestor

prywatny

W pierwszym
etapie
inwestycja
realizowana

dzie ze
rodków
asnych oraz

z kredytu
bankowego i
dofinansowani
a z WFO ,
natomiast
drugi etap
finansowany

dzie ze
rodków
asnych oraz

z dotacji z UE.

W  pierwszym
etapie
poniesione
nak ady
wynios  oko o
3 000 000,00
natomiast w
drugim etapie
oko o
2 500 000,00

RAZEM
5 500 000,00

4.90 Remont wraz z
rozbudow  stacji
uzdatniania wody w
miejscowo ci Górna
Grupa I etap

2007 – 2010
Poprawa warunków zdrowotnych, poprawa
infrastruktury technicznej,  wzrost
atrakcyjno ci terenów wiejskich, poprawa
jako ci produkcji  rolniczej

Dragacz 1.275.437,00

4.91 Rozbudowa
kanalizacji
sanitarnej – IV etap

1 Nie

Wykonanie
dokumentacji –
2006r.
Rozpocz cie
rozbudowy –
2007r.
Zako czenie
2012

Zmniejszenie zanieczyszcze   rodowiska,
poprawa warunków ekologiczno –
zdrowotnych, wzrost atrakcyjno ci terenów
wiejskich, tworzenie nowych miejsc pracy

Dragacz Samorz d
terytorialny 3 600 000,00

4.92 Modernizacja dróg
3 Tak

Wykonanie
dokumentacji –
2006/2007r.

Poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego,
poprawa infrastruktury technicznej wzrost
atrakcyjno ci terenów wiejskich,

Dragacz Samorz d
terytorialny 700 000,00
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Realizacja robót
cyklicznie od
2007r. – 2012r.

4.93 Gazyfikacja
3 Tak

Wykonanie
koncepcji –
2010r.
Wykonanie
dokumentacji –
2011r.
Realizacja
robót. 2011-
2013

Zmniejszenie emisji zanieczyszcze
powietrza, poprawa infrastruktury
technicznej, wzrost atrakcyjno ci terenów
wiejskich, tworzenie nowych miejsc  pracy

Dragacz Samorz dy
gminny i

powiatowy

Brak danych

4.94 Budowa autostrady
A1

1 Tak Realizacja do
2008r.

Poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego Dragacz Gda sk
Transport

Company S.A.

Brak danych

4.95 Budowa
sk adowiska
odpadów
komunalnych w G.
Grupie

4.96 Budowa kanalizacji
sanitarnej w
miejscowo ci
Je ewo, Laskowice,
Taszewskie Pole w
ramach
Regionalnego
Systemu kanalizacji
i oczyszczania
cieków

5 Tak
2007-2010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z

infrastruktur  m. Laskowice (ci g ul.
Parkowa, Polna, Sportowa, Oska i pozosta e)
oraz wie  Taszewskie Pole. Ochrona wód
powierzchniowych i podziemnych.
Uzasadnienie: brak tego rodzaju
infrastruktury.

Je ewo rodki z
funduszy
unijnych i
rodki w asne

bud etowe

3.500.000,00

4.97 Budowa sieci
wodoci gowej z
przy czami do
budynków w m.
Taszewo, Taszewko,
Buczek, Skrzynki,
Czersk wiecki

5 tak 2007 – 2009
Budowa sieci wodoci gowej z przy czami.
Rozbudowa infrastruktury technicznej, wzrost
atrakcyjno ci terenów wiejskich dostarczenie
wody pitnej mieszka com, poprawa
warunków zdrowotnych dla mieszka ców i
poprawa jako ci produkcji rolniczej.

Je ewo Fundusze
unijne i w asne

bud etowe

3.500.000,00

4.98 Modernizacja dróg
na terenie gminy 3 Tak

Poprawa komunikacji i infrastruktury wiejskiej
w gminie

Je ewo asne rodki
bud etowe
rodki w asne
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4.99 Modernizacja i
rozbudowa
gminnego
sk adowiska
odpadów
komunalnych w
Bia ych B otach

2 Tak
- rozpocz cie
modernizacji i
2006-2008
zako czenie

- ochrona rodowiska, zmniejszenie ilo ci
zanieczyszcze , rozbudowa selektywnej
zbiórki, minimalizacja odpadów
- wykonano w 2007 prace ziemne i
uszczelnienie geomembran  nowej kwatery
oraz drena e budowa wagi i zaplecza
socjalno-biurowego i pozosta e prace i
zako czenie II etapu modernizacji w 2007
roku – zako czenie zadania w 2008 roku

Je ewo UG Je ewo  -
rodki w asne
I GFO iGW

400.000,00

4.100 Rozbudowa gminnej
oczyszczalni
cieków

komunalnych w
Je ewie – budowa
drugiego
bioreaktora

3 Tak
2008 –
rozpocz cie
rozbudowy
2011-
zako czenie

Zwi kszenie przepustowo ci i wydajno ci
oczyszczalni,
Zmniejszenie zanieczyszcze rodowiska

Je ewo RPO i
Sektorowy
Program

infrastruktura i
rodowisko,
ARiMR,

Fundusze
ochrony
rodowiska
Gmina

2.500.000,00

4.101 1. Kontynuacja
budowy wodoci gu
Czersk wiecki,
Buczek wraz ze
stacj  uzdatniania i
przy czami.
1.1. Budowa
wodoci gu ze stacj
uzdatniania wody
we wsi Dubielno –
Ciemniki
1.2. Budowa
wodoci gu ze stacj
uzdatniania w
Pi morgach

3 Tak
2007 rok
rozpocz cie –
2008 Czersk

wiecki,
Buczek,
Skrzynki

2007 rok
rozpocz cie –
2008 –
zako czenie
wsie Dubielno i
Ciemniki

2009-2010
Pi morgi

Opracowanie dokumentacji technicznej.
Wykonanie uj  wody g binowej.
Dostarczenie mieszka com wody pitnej,
poprawa warunków zdrowotnych oraz
infrastruktury technicznej, wzrost
atrakcyjno ci terenów wiejskich, poprawa
jako ci produktów rolniczych.

Je ewo RPO i PO Inf. i
rodowisko,

PROW rodki
unijne i w asne

rodki
bud etowe
gminy i inne

3.600.000,00

4.102 Budowa kanalizacji
sanitarnej z
przepompowniami

2 Tak
2009-2010 –
wie  Belno,
Os owo
2009-2010 wie
Nowe
Kr plewice,
Kr plewice
2009-2011 –
wie  Piskarki
2011 – wie
Bia e z
dzia kami

Zmniejszenie zanieczyszcze rodowiska ,
poprawa warunków ekologicznych,
zdrowotnych, wzrost atrakcyjno ci terenów
wiejskich, tworzenie nowych miejsc pracy

Je ewo rodki unijne
RPO PO Inf. i

rodowisko,
PROW i
bud etowe
gminy i inne

3.700.000,00
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rekreacyjnymi
2012 – 2013
wie  Taszewo,
Taszewko

4.103 Budowa  i
modernizacja dróg
w gminie

2 Tak
I etap w 2007
rok rozpocz cie
i II etap w 2008
roku.
Zako czenie
droga Piskarki-
Bia e
2008-2009 rok –
droga
Taszewskie
Pole
2009-2011 rok –
ul. Kubsza,
Parczewskiego
/Laskowice/
2010 – droga
Je ewo –
Lipienki
2013 – ul.
Konopnickiej i
Polna
/Laskowice/

- poprawa komunikacji wiejskiej
- poprawa ruchu bezpiecze stwa w gminie

Je ewo RPO, PROW i
EOG, FOGR
rodki Gminy

Je ewo

2.400.000,00

4.104 Budowa
infrastruktury
wiejskiej

2 tak
Wykonanie
termomoderniza
cji budynku
Wiejskiego
Domu Kultury w
Je ewie –
rozpocz cie –
2008 i
zako czenie w
2009 roku

Tworzenie i modernizacja infrastruktury
wiejskiej wypoczynkowo-kulturalnej, w celu
ograniczenia strat ciep a i poprawy elewacji i
estetyki w centrum wsi

Je ewo Fundusze
unijne i rodki

asne gminy

200.000,00

4.105 Rozbudowa
wiejskiej
infrastruktury
sportowej

1 tak
Rozbudowa i
modernizacja
boiska
sportowego w
Laskowicach –
rozpocz cie –
2007-
zako czenie
2008

Modernizacja i rozbudowa bazy do rozwoju
sportu na wsi

Je ewo Fundusze
unijne –

odnowa wsi i
rodki w asne

gminy

200.000,00

Rozbudowa
oczyszczalni 2 Tak

2004 Wzrost wydajno ci
oczyszczanych cieków

Pruszcz Gmina
Pruszcz,

3 445 000,00



75

cieków w Pruszczu o 340 m3/dob
Spó ka

Komunalna
„B ysk”

w Pruszczu
Przebudowa drogi
gminnej Nr 021140 C
na odcinku Rudki –
Konstantowo
 – Cieleszyn

1 Tak 2004-2006
Poprawa sposobu komunikacji oraz
bezpiecze stwa ruchu.

Pruszcz Gmina Pruszcz 318 000,00

Budowa
sk adowiska
odpadów
azbestowych
w Ma ociechowie –
ECO-POL sp. z o.o.

3 Wymagane
sporz dzenie planu

miejscowego

2005-2006
Zmniejszenie zagro rodowiska, poprawa
parametrów istniej cych i nowych obiektów

Pruszcz ECO-POL
sp. z o.o.

9 000 000,00

4.109 Przebudowa drogi
gminnej w
miejscowo ci
Grabówko
stanowi cej dojazd
do wa u
przeciwpowodziowe
go oznaczonej Nr
031143 C

1 Brak planu
(decyzja celu
publicznego)

2007 r. – 2010 r.
Poprawa sposobu komunikacji,
bezpiecze stwa ruchu w szczególno ci
dojazdu do wa u przeciwpowodziowego na
wypadek ewakuacji spowodowanej powodzi

Pruszcz Bud et Gminy
Fundusze

Strukturalne
UE

1.000 000,00

4.110 Budowa kanalizacji
sanitarnej w
Pruszczu – etap II,
zadanie 4 -14 .

1 Tak 2007 r. – 2013 r. Przyrost liczby obs ugiwanych gospodarstw
domowych i likwidacja nieszczelnych
zbiorników na cieki –400szt,.

Pruszcz Gmina
Pruszcz,

Spó ka
Komunalna

„B ysk”
w Pruszczu.

18 853 000,00

Budowa
sk adowiska
odpadów
azbestowych
w Ma ociechowie –
ECO-POL sp. z o.o.

3 Wymagane
sporz dzenie planu

miejscowego.

2007 r. – 2008 r. Zmniejszenie zagro rodowiska, poprawa
parametrów istniej cych i nowych obiektów

Pruszcz
ECO-POL
sp. z o.o.

6 000 000,00

Przebudowa
odcinka drogi
gminnej
 Nr 031120 C na
odcinku Serock –
Brze no

3 Tak 2009 r. – 2010 r. Poprawa sposobu komunikacji oraz
bezpiecze stwa ruchu.

Pruszcz Gmina Pruszcz 1 800 000,00

Przebudowa drogi
gminnej Nr 031112 C
Wa dowo –

3 Tak 2009 r. – 2010 r. Poprawa sposobu komunikacji oraz
bezpiecze stwa ruchu.

Pruszcz
Gmina Pruszcz 400 000,00
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Luszkówko - droga
Nr 5
Przebudowa drogi
gminnej Nr 031126 C
Zawada –
Niewie cin

3 Tak 2010 r. – 2011 r. Poprawa sposobu komunikacji oraz
bezpiecze stwa ruchu.

Pruszcz
Gmina Pruszcz 650 000,00

Przebudowa drogi
gminnej Nr 031136 C
Zbrachlin
Wybudowanie

2 Tak 2011 r. – 2012 r. Poprawa sposobu komunikacji oraz
bezpiecze stwa ruchu.

Pruszcz
Gmina Pruszcz 400 000,00

Przebudowa drogi
gminnej Nr 031123 C
Niewie cin –
Cieleszyn

2 Tak 2012 r. – 2013 r. Poprawa sposobu komunikacji oraz
bezpiecze stwa ruchu.

Pruszcz
Gmina Pruszcz 650 000,00

Przebudowa drogi
gminnej Nr 031117 C

owinek – Brze no
2 Tak 2005-2006 Poprawa sposobu komunikacji oraz

bezpiecze stwa ruchu.

Pruszcz
Gmina Pruszcz 800 000,00

4.118
Przebudowa drogi
gminnej na odcinku
Parlin- Bagniewo
oznaczonej
Nr 031113 C
Nr 031106 C

1 Brak planu
(decyzja celu
publicznego)

2010 r. – 2013 r. Poprawa sposobu komunikacji,
bezpiecze stwa ruchu.
Po czenie z uk adem dróg powiatowych.
Stworzenie objazdów w przypadku awarii
infrastruktury technicznej.

Pruszcz
Gmina Pruszcz 1 000 000,00

Przebudowa ulic we
wsi Pruszcz 2 Tak

2004 – 2005
Poprawa sposobu komunikacji oraz
bezpiecze stwa ruchu.

Pruszcz
Gmina Pruszcz 3 000 000,00

4.120 Budowa
oczyszczalni dla
gminy Nowe

1 Tak
Od 2008 Poprawa ochrony rodowiska Nowe Urz d Gminy

WFO iGW
Eko-Fundusz

U.E.

10 000 000,00

4.121 Kanalizacja  terenów
wiejskich

I Tak 2007-2008 Ochrona rodowiska – poprawa gosp.
wodno- ciekowej na terenach wiejskich

Nowe Urz d Gminy,
UE

20.000.000,00

4.122

Gospodarowanie
rolniczymi zasobami
wodnymi

VI Tak 2007 – 2008
Lepsze wykorzystanie rodków produkcji.
Poprawa skuteczniejszej efektywno ci
zabiegów agrotechnicznych.
Ochrona u ytków rolnych  przed
powodziami.

Nowe Wojewódzki
Zarz d

Melioracji i
Urz dze
Wodnych

UE

200.000,00

4.123 Modernizacja sieci
wodoci gowej VII Tak

2009 – 2011 Poprawa jako ci
wody

Nowe Urz d Gminy
WFO iGW

UE

4.000.000,00

4.124
Przebudowa
miejskiej sieci
grzewczej na
terenie miasta

XV Tak 2007 – 2013
Przebudowa i rozbudowa miejskich
systemów ciep owniczych i wyposa enie ich
w instalacje do odpylanie spalin i
wyeliminowania  indywidualnych kot owni
opalanych w glem.

Nowe Urz d Gminy
WFO iGW

UE

3.000.000,00
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4.125
Budowa sieci
gazowej dla zwartej
zabudowy wiejskiej
na terenie Gminy
Nowe

XVII Tak 2004
Zahamowanie wzrostu zró nicowa
pomi dzy obszarami wiejskimi i miastem w
zakresie dost pno ci do podstawowej
infrastruktury technicznej.

Nowe Urz d Gminy
WFO iGW

UE
3.000.000,00

4.126 Budowa Kanalizacji
sanitarnej w
Czaplach – Wi g

1 Tak 2004 – 2006
Poprawa stanu wód podziemnych wiecie Gmina wiecie

U E
2 442 000,00

4.127 Kanalizacja :
Gruczno, Kosowo,
Dworzysko,
Chrystkowo,
Sulnówko

             1 Tak 2004 – 2006
Poprawa stanu wód podziemnych ,
podniesienie atrakcyjno ci terenów
inwestycyjnych

wiecie Gmina wiecie
U E

11 300 000,00

4.128 Rewitalizacja terenu
by ej jednostki
wojskowej w

wieciu

1 Tak 2006 – 2007
Rewaloryzacja z dzia aniami maj cymi na
celu o ywienie spo . – gosp.

wiecie Gmina wiecie
Powiat wiecki
U. E

15 167 000,00

4.129 Budowa Kanalizacji
w Sulnowie 1 Tak 2004 – 2013

Poprawa stanu wód podziemnych wiecie Gmina wiecie
U E 3 000 000,00

4.130 Budowa uzbrojenia
osiedla Marianki IV 2009-2013 Wzrost zasobów mieszkaniowych na terenie

gminy wiecie
wiecie 3.500.000,00

4.131 Budowa
infrastruktury
technicznej na os.
800-lecia

2008-2012
Wzrost zasobów mieszkaniowych na
terenach gminy wiecie

wiecie
2.200.000,00

4.132 Uzbrojenie osiedla
mieszkaniowego
Paderewskiego III

2008-2013
Wzrost zasobów mieszkaniowych na
terenach gminy wiecie

wiecie 2.300.000,00

4.133 Uzbrojenie osiedla
mieszkaniowego
Malinowa

2008-2010 Wzrost zasobów mieszkaniowych na
terenach gminy wiecie

wiecie
310.000,00

4.134 Uzbrojenie osiedla
mieszkaniowego
Sportowa

2012-2013 i
dalsze lata

Wzrost zasobów mieszkaniowych na
terenach gminy wiecie

    wiecie 2.100.000,00

4.135 Uzbrojenie terenów
nowego
budownictwa
wielorodzinnego i
jednorodzinnego na
terenie by ej
jednostki wojskowej
w wieciu

1 Tak 2005 – 2013
Wzrost zasobów mieszkaniowych na
terenach Gminy

wiecie Gmina wiecie
U E

2 117 000,00
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4.136 Uzbrojenie terenów
budownictwa
jednorodzinnego w
Sulnowie
ul. Lipowa

2 Tak 2005 – 2009
Wzrost zasobów mieszkaniowych na
terenach Gminy wiecie

Gmina wiecie 562 000,00

4.137 Uzbrojenie terenów
budownictwa
jednorodzinnego w
Sulnowie
ul. Rumiankowa

2 Tak 2005 – 2007 Wzrost zasobów mieszkaniowych na terenie
Gminy wiecie

wiecie Gmina wiecie
     953 000,00

4.138 Uzbrojenie terenów
budownictwa
jednorodzinnego w
Sulnowie
ul. Domaradzkiego

2 Tak 2004 – 2010 Wzrost zasobów mieszkaniowych na terenie
Gminy wiecie

wiecie Gmina wiecie
150 000,00

4.139 Uzbrojenie osiedla
mieszkaniowego
Sulnowo ul. Cisowa

2011-2012 Wzrost zasobów mieszkaniowych na terenie
Gminy wiecie

wiecie
550.000,00

4.140 Uzbrojenie osiedla
mieszkaniowego w
Grucznie

2008-2013 Wzrost zasobów mieszkaniowych na terenie
Gminy wiecie

wiecie
3.475.000,00

4.141 Uzbrojenie osiedla
na terenie Woj.
Szpitala dla Psych. i
Nerw. Chorych

2008-2013 i
dalsze lata

wiecie
6.000.000,00

4.142 Budowa kanalizacji
sanitarnej w
Czapelkach

3 Tak 2012- 2013
Poprawa stanu wód podziemnych wiecie Gmina wiecie

U E
1 200 000,00

4.143 Budowa kanalizacji
sanitarnej
Niedzwiedz  -

ogówko – wiecie

5 Tak 2007 – 2008
Poprawa stanu wód podziemnych wiecie Gmina wiecie

U E
2 800 000,00

4.144 Budowa Kanalizacji
Sanitarnej w
Koz owie

4 Tak 2011- 2012
Poprawa stanu wód podziemnych wiecie Gmina wiecie

U E
1 120 000,00

4.145 Budowa kanalizacji
sanitarnej w
Drozdowie

5 Tak
2004 – 2013 Poprawa stanu wód podziemnych     wiecie Gmina wiecie

U E
     875 000,00

4.146 Modernizacja dróg
gminnych

1 Tak
2004 – 2008

Poprawa infrastruktury wiecie Gmina wiecie
U E

 15 000
000,00

4.147 Budowa elektrowni
w Koz owie na
istniej cym stopniu
wodnym na Wdzie

2 Tak 2007 – 2009
Rozwój odnawialnych róde  energii wiecie Prywatni

Inwestorzy
U E

4 500 000,00

4.148 Budowa elektrowni
w Przechowie na 3 Tak 2005

Rozwój odnawialnych róde  energii wiecie Prywatni
Inwestorzy

3 500 000,00
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istniej cym stopniu
wodnym na Wdzie

U E

4.149 Przebudowa drogi
Gruczno –
Chrystkowo

1 Tak 2004-2005 Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich
wiecie Gmina wiecie

U E
520 000,00

4.150 Przebudowa drogi
powiatowej nr
1219C Wielki
Komorsk – Wielki
Lubie  od km 7+339
do km 8+335

2005-2006 W dniu 27.09.2005r. przeprowadzono
post powanie przetargowe w trybie
przetargu nieograniczonego. Roboty
zako czono 14.07.2006r.

Powiat
wiecki

Bud et jst –
8.297,89
Bud et
pa stwa –
89.432,63

rodki UE –
536.595,79
Inne –
260.000,00
(110.000,00 +
150.000,00

894.326,31

4.151 Przebudowa drogi
powiatowej nr
1281C Gawroniec-
Gruczno od km
3+662 do km 9+601

2006-2007 W dniu 18.09.2006r. przeprowadzono
post powanie przetargowe. Umow  z
Wykonawc  PBDiM Sp. z o.o. w wieciu
zawarto w dniu 02.10.2006r. Wykonawca
rozpocz  roboty 01.12.2006r. Wykonane
roboty nie by y fakturowane w roku 2006.
Roboty zako czono i zafakturowano zgodnie
z zawart  umow  31.08.2007r.

Powiat
wiecki

Bud et jst –
1.661.382,27
Bud et
pa stwa –
429.191,11

rodki UE –
2.575.146,65
Inne –
200.000,00
Gmina
Bukowiec

4.865.720,00

4.152 Przebudowa drogi
powiatowej nr
1260C Koz owo-

wiecie d . 0,803 km

2004-2005 W 2004 roku opracowano studium
wykonalno ci. W dniu 14.03.2005r.
przeprowadzono post powanie przetargowe.
Zako czono roboty dnia 25.08.2005r.

Powiat
wiecki

Bud et jst –
10.232,66

rodki UE –
419.302,01
Inne –
150.000,00

559.069,00

4.153 Przebudowa drogi
powiatowej Osie-

ur-Kr plewice

2008-2010 Poprawa jako ci dróg powiatowych,
skrócenie czasu przejazdu

Powiat
wiecki

Bud et jst –
2.796.000,00
Bud et
pa stwa –
2.000.000,00

rodki UE –
4.791.000,00

9.587.000,00

4.154 Przebudowa drogi
powiatowej Drzycim
– Plewno

2008-2011 Poprawa jako ci dróg powiatowych,
skrócenie czasu przejazdu.
W roku 2008 wykonanie dokumentacji
technicznej.

Powiat
wiecki

Bud et jst –
1.250.000,00
Bud et
pa stwa –
2.000.000,00

rodki UE –
4.000.000,00

8.250.000,00
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Inne –
1.000.000,00

4.155 Przebudowa drogi
powiatowej nr
1271C Pruszcz –
Zawada, nr 1272C
Pruszcz-Niewie cin

2010-2011 Poprawa jako ci dróg powiatowych,
skrócenie czasu przejazdu

Powiat
wiecki

UE –
3.000.000,00
Bud et jst –
1.200.000,00
Inne gmina –
1.000.000,00

5.200.000,00

4.156

4.157

4.158

4.159

4.160

4.161

4.162

4.163

4.164

4.165 Przebudowa dróg
gminnych we wsi
Pruszcz: Cicha,
Poniatowskiego,
Krótka, Korczaka,
Spokojna, Zak tek,
Bydgoska

1 Brak planu
(decyzja celu
publicznego)

2005-2006 - poprawa sposobu komunikacji,
bezpiecze stwa ruchu
- po czenie z uk adem dróg powiatowych
- stworzenie objazdów w przypadku awarii
infrastruktury technicznej

Pruszcz Bud et Gminy
Fundusze
Strukturalne
UE

3 000 000,00

4.166 Przebudowa drogi
gminnej nr 030419 C

dzim – Ostrowite
w miejscowo ci

dzim

2009
W 2008r. z ono wniosek o dofinansowanie
w ramach RPO.

Lniano 665.000,00

4.167 Zagospodarowanie
centrum wsi Lniano
poprzez budow
parkingu,
urz dzenie terenu
zielonego wraz z
ci gami pieszymi

2 Tak 2007-2009 Zaspokojenie potrzeb i oczekiwa
mieszka ców gminy, poprawa ochrony
rodowiska naturalnego, podniesienie

estetyki centrum wsi, poprawa
bezpiecze stwa ruchu

Lniano Bud et jst
Srodki UE

381 150,00
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4.168 Modernizacja i
rozbudowa boiska
oraz obiektu
sportowego,
budowa zaplecza
gospodarczego i
wykonanie
utwardzenia terenu
wraz z parkingami w
miejscowo ci
Lniano

Tak 2011-2012 Zaspokojenie potrzeb i oczekiwa
mieszka ców gminy. Zagospodarowanie
czasu wolnego, dostosowanie istniej cych
obiektów do obowi zuj cych normatywów.

Lniano Bud et Gminy 1.900.000,00

4.169 Budowa hali
widowiskowo-
sportowej

2 Tak 2005-2006 Wzrost atrakcyjno ci gminy, poprawa
bezpiecze stwa

Bukowiec rodki w asne
gminy

rodki UE

7.500.000,00

4.170 Rozbudowa w a
hydrotechnicznego
w km 0+650 rzeki

tawy
- przebudowa
pompowni
Ko czyce
- rozbudowa wa u
przeciwpowodziowe
go,
zagospodarowanie
terenu, remont
starej pompowni
Ko czyce
- budowa drogi
dojazdowej na wale
w km 24+560
31+300

2 Tak 2004-2005 - zwi kszenie stopnia zabezpieczenia
przeciwpowodziowego doliny o powierzchni
9198 ha
- zapewnienie komunikacji w czasie trwania
stanów powodziowych
- poprawa komunikacji dla transportu
produktów rolniczych
- zwi kszenie atrakcyjno ci turystycznej
Nowego n/Wis

Nowe KPZMIUW we
oc awku

4 040 000,00

4.171 Budowa zespo u
boisk Sportowych z
zapleczem dla
Gimnazjum
publicznego w
Lnianie

3 Tak 2004-2006 - wzrost powierzchni dydaktycznej i
rekreacyjnej

 Lniano Bud et jst
UE
Bud et
Pa stwa

670 000,00

4.172 Przebudowa
kolektora g ównego
z m. Osie do
przepompowni

ównej i budowa
przepompowni

ównej

1 Tak 2008-2010 Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego.
Odblokowanie potencja u inwestycyjnego
obszaru gminy.
Tworzenie warunków dla rozwoju ma ych i
rednich przedsi biorstw.

Zwi kszanie atrakcyjno ci terenów dla
rozwoju turystyki. Poprawa jako ci ycia
mieszka ców i osób przyjezdnych.

Osie Bud et Gminy
Bud et
pa stwa
Fundusze
strukturalne
UE

525.000,00
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4.173

4.174 Przebudowa drogi
powiatowej nr 1263
C – wiekatowo –
Szewno 3,796 km

5 Tak 2007 Poprawa bezpiecze stwa jazdy, skrócenie
czasu przejazdu na trasie wiekatowo-
Szewno-Bukowiec. Poprawa dost pno ci
komunikacyjnej z miastem wiecie.

Powiat
wiecki

Gmina
wiekatowo

Gmina
wiekatowo

Bud et
Pa stwa
EFRR

2 850 000,00

4.175 Budowa pola
biwakowego wraz z
obiektami i
urz dzeniami
towarzysz cymi
zwi zanymi z
obs ug  ruchu
turystycznego w
miejscowo ci
Ostrowite

Tak 2009 Zaspokojenie potrzeb i oczekiwa
mieszka ców gminy, tworzenie us ug czasu
wolnego – zagospodarowanie czasu
wolnego mieszka ców

Lniano Bud et Gminy
Lniano
UE

360.000,00

4.176 Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej dla
aglomeracji gminy
Lniano w
miejscowo ciach
Lniano – W tfie,
Siemkowo i
Lubodzie

Tak 2007 Zmniejszenie zanieczyszczenia zbiorników
wodnych i gleby

Gmina
Lniano

Bud et Gminy
Lniano
UE
NMF EOG
WNO  i GW

8.485.000,00

4.177 Przebudowa drogi
osiedlowej – ul.
Sportowej w Lnianie

Tak 2008 Zrealizowanie projektu u atwi dost pno
mieszka ców do sieci dróg powiatowych i
wojewódzkich, poprawi bezpiecze stwo
ruchu, przyczyni si  do poprawy ochrony
rodowiska naturalnego i jako ci ycia

mieszka ców.

Lniano Bud et Gminy
Lniano
UE

190.000,00

4.178

4.179

4.180 Kanalizacja
kolejnych
miejscowo ci w
gminie Drzycim

2007-2011 Rozbudowa istniej cej sieci kanalizacji
ciekowej w ramach uporz dkowania

gospodarki ciekowej

Drzycim 4.000.000,00

4.181 Przebudowa
skrzy owa  w
miejscowo ci
Drzycim

2007-2008 Poprawa dost pno ci do sieci dróg
powiatowych i wojewódzkich, poprawa
jako ci dróg, sposobu komunikacji i
bezpiecze stwa ruchu

Drzycim 1.300.000,00

4.182 Budowa studni
binowej w

2011-2012 Zapewnienie niezawodno ci dostaw wody,
racjonalna gospodarka wodami podziemnymi

Drzycim 150.000,00
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miejscowo ci
Drzycim

4.183 Budowa ci gu drogi
gminnej Mukrz-

piska-W tfie

tak 2009 Zrealizowanie projektu u atwi dost pno
mieszka ców do sieci dróg powiatowych i
wojewódzkich, poprawi bezpiecze stwo
ruchu, przyczyni si  do poprawy ochrony
rodowiska naturalnego i jako ci ycia

mieszka ców.

Lniano Bud et Gminy
Lniano
UE

1.000.000,00

4.184 Przebudowa mostu
na drodze gminnej
w Serocku
(Kurpiszewo)

1 Brak planu (decyzja
celu publicznego)

2009-2010 - poprawa sposobu komunikacji,
bezpiecze stwa ruchu,
- po czenie z uk adem dróg powiatowych,
- stworzenie objazdów w przypadku awarii
infrastruktury technicznej

Pruszcz Bud et Gminy
Fundusze
Strukturalne
UE

300.000,00

4.185 Przebudowa
odcinka drogi
gminnej Nr 031115C
Lubania Lipiny –
Serock ul.
Powsta ców Wlkp.
1,5 km

2 Brak planu (decyzja
celu publicznego)

2009-2013 - poprawa sposobu komunikacji
bezpiecze stwa ruchu,
- po czenie z uk adem dróg powiatowych,
- stworzenie objazdów w przypadku awarii
infrastruktury technicznej

Pruszcz Bud et Gminy
Fundusze
Strukturalne
UE

1.200.000,00

4.186 Przebudowa dróg
gminnych w
gminnych. Pruszcz
– 4,5 km

2 Brak planu (decyzja
celu publicznego)

2007-2008 - poprawa sposobu komunikacji
bezpiecze stwa ruchu,
- po czenie z uk adem dróg powiatowych
- stworzenie objazdów w przypadku awarii
infrastruktury technicznej

Pruszcz Bud et Gminy
Fundusze
Strukturalne
UE

4.500.000,00

4.187 Przebudowa
odcinka drogi
gminnej Nr 031132C
Mirowice – Sienno –
1,5 km

1 Brak planu (decyzja
celu publicznego)

2008-2009 - poprawa sposobu komunikacji
bezpiecze stwa ruchu,
- po czenie z uk adem dróg powiatowych,
- stworzenie objazdów w przypadku awarii
infrastruktury technicznej,

Pruszcz Bud et Gminy
Fundusze
Strukturalne
UE

1.200.000,00

4.188 Przebudowa drogi
gminnej Nr 031108C
Parlin –
Ma ociechowo 2,0
km

2 Brak planu ( decyzja
celu publicznego)

2009-2013 - poprawa sposobu komunikacji
bezpiecze stwa ruchu,
- po czenie z uk adem dróg powiatowych,
- stworzenie objazdów w przypadku awarii
infrastruktury technicznej,

Pruszcz Bud et Gminy
Fundusze
Strukturalne
UE

1.600.000,00

4.189 Przebudowa drogi
gminnej – dojazd do
dworca PKP w
Serock Nr 031118 –
0,5 km

2 Brak planu (decyzja
celu publicznego)

2008-2009 - poprawa sposobu komunikacji
bezpiecze stwa ruchu,
- po czenie z uk adem dróg powiatowych,
- stworzenie objazdów w przypadku awarii
infrastruktury technicznej,

Pruszcz Bud et Gminy
Fundusze
Strukturalne
UE

400.000,00

4.190 Przebudowa drogi
gminnej – Topolno –
Cieleszyn Nr 031139
– 1,35 km

2 Brak planu (decyzja
celu publicznego)

2009-2013 - poprawa sposobu komunikacji
bezpiecze stwa ruchu,
- po czenie z uk adem dróg powiatowych,
- stworzenie objazdów w przypadku awarii
infrastruktury technicznej,

Pruszcz Bud et Gminy
Fundusze
Strukturalne
UE

1.000.000,00
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4.191 Przebudowa
odcinka drogi
gminnej Nr 031130C
w owinku (ul.

ska) – 0,6 km

3 Brak planu (decyzja
celu publicznego)

2008-2009 - poprawa sposobu komunikacji
bezpiecze stwa ruchu,
- po czenie z uk adem dróg powiatowych,
- stworzenie objazdów w przypadku awarii
infrastruktury technicznej,

Pruszcz Bud et Gminy
Fundusze
Strukturalne
UE

500.000,00

4.192 Przebudowa
odcinka drogi
gminnej w
Luszkowie – 2,0 km
(zagroda
agroturystyczna)

2 Brak planu (decyzja
celu publicznego)

2010-2013 - poprawa sposobu komunikacji
bezpiecze stwa ruchu,
- dojazd do gospodarstwa agroturystycznego

Pruszcz Bud et Gminy
Fundusze
Strukturalne
UE

1.600.000,00

4.193 Rozbudowa
sk adowiska
odpadów w
Ma ociechowie

3 Brak planu (decyzja
celu publicznego)

2007-2009 - ochrona rodowiska naturalnego,
- uruchomienie sprawnego systemu
segregacji mieci

Pruszcz Bud et Gminy
Fundusze
Strukturalne

2.000.000,00

4.194 Przebudowa ulic:
wierkowej,

Brzozowej i
Sosnowej wraz z
budow  o wietlenia
ulicznego oraz
kanalizacj
deszczow  w Osiu

8 2007-2009 Osie Fundusze
strukturalne
Bud et Gminy
Po yczka z
WFO iGW

3.481.339,00

4.195 Budowa g ównej
przepompowni
cieków wraz z

zasilaniem

4 2010-2013 Osie Fundusze
strukturalne
Bud et Gminy
Po yczka z
WFO iGW

2.116.100,00

4.196 Budowa systemu
monitoringu jako ci
wód i powietrza

2010-2013 Osie Fundusze
strukturalne
Bud et Gminy

50.000,00

4.197 Budowa systemu
wspomagania
energetycznego
budynków
gminnych oparta o
ród a alternatywne

2012-2013 Osie Fundusze
strukturalne
Bud et Gminy

300.000,00

4.198 Modernizacja i
rozbudowa sieci
sanitarnej w gminie
Osie

2010-2013 Osie Fundusze
strukturalne
Bud et Gminy

3.200.000,00

4.199 Realizacja 200
przydomowych
oczyszczalni
cieków na terenie

gminy

2008-2012 Bukowiec 3.000.000,00
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4.200 Modernizacja
uk adów zbiorowego
zaopatrzenia w
wod  gminy
Bukowiec

2008-2011 Bukowiec rodki w asne
gminy
Fundusze
strukturalne

2.840.000,00

4.201 Termomodernizacja
obiektów

yteczno ci
publicznej
stanowi cych
mienie komunalne
gminy

2008-2013 Bukowiec rodki w asne
gminy
Fundusze
strukturalne

650.000,00

4.202 Modernizacja i
budowa sieci dróg
gminnych w m.
Bukowiec,
Krupocin, Branica,
Polskie ki,
Gawroniec, Poledno

tak 2007-2013 Bukowiec rodki w asne
gminy
Fundusze
strukturalne

13.190.000,00

4.203 Realizacja SPO –
odnowa wsi w
miejscowo ciach
Bukowiec, Budy ,
Branica, Bramka,
Krupocin, Poledno,
Korytowo, Ró anna,
Tuszynki, Plewno,
Polskie ki

tak 2007-2013 Podwy szenie atrakcyjno ci obszarów
wiejskich

Bukowiec rodki w asne
gminy
Fundusze
strukturalne

3.500.000,00

4.204 Modernizacja
wietlenia

ulicznego na terenie
gminy Bukowiec

tak 2007-2009 Bukowiec rodki w asne
gminy
Fundusze
strukturalne

450.000,00

4.205 Remont Szko y
Podstawowej w
Trylu

X 2009-2012 Oszcz dno  kosztów eksploatacyjnych Nowe Urz d Gminy
UE

200.000,00

4.206 Przebudowa ulicy
Zdu skiej i Nad
Skarp  w Nowem

2008 - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
szarej  (parkingi + wjazdy) gr. 8 cm – ok.
2206 m2
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
czerwonej (chodnik) gr. 6 cm – ok. 402 m2
- ustawienie kraw nika 15x30 – ok.
2927mb,
- ustawienie obrze y 8x30 – ok. 282mb,
- wykonanie podbudowy z betonu gr. 15 cm
– ok. 2006m2,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki
mineralno-bitumicznej asfaltowej –dwie

Nowe Gmina Nowe 983.913,40
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warstwy 5/4 cm –
  1992 m2,
- monta  studni ch onnych o rednicy
1200mm  i g boko ci 3 m – 8 szt.
- monta  studzienek ciekowych rednicy
500mm z osadnikiem bez syfonu  – 5 szt.,
- monta  kana u z rur PVC d=200mm – ok.
22mb,
- monta  kana u z rur PCV d= 315 mm ok.
112 mb.

Budowa drogi
gminnej Ma y
Komorsk-Zdrojewo

RPO 2009-2010 Realizacja – wybudowanie oko o 2,5km
drogi.

Nowe Gmina Nowe
UE

1.500.000,00

4.207 Uzbrojenie terenów
inwestycyjnych i
mieszkaniowych

2 Plan w trakcie
opracowania

2007-2008 Powstanie nowych terenów inwestycyjnych.
Stworzenie nowych miejsc pracy.

Pruszcz Bud et Gminy
Fundusze
strukturalne
UE

5.000.000,00

4.208 Umocnienia skarpy
przy ul. Kasztanowej

2008 wiecie 1.300.000,00

4.209 Adaptacja terenu
pokolejowego dla
potrzeb nowych
rozwi za
komunikacyjnych w

wieciu

1 2008-2013
Sulnówko
Skarszewy
Koz owo

wiecie Bud et Gminy 6.200.000,00

4.210 Rozbudowa i
unowocze nienie
infrastruktury
transportowej –
Budowa dróg
gminnych

1 2008-2013
Skarszewy
Czapelki

Dziki
Koz owo
Drozdowi

Nied wied
odówko
wiecie

wiecie Bud et Gminy 6.000.000,00

4.211 Rozwój wodno-
ciekowej

infrastruktury
komunalnej

2 2010-2013 wiecie Bud et Gminy
WFO

16.000.000,00

4.212 Odrestaurowanie
budynku Urz du
Miejskiego

2009-2013 i
dalsze lata

wiecie 1.500.000,00

4.213 Odrestaurowanie
Ratusza Miejskiego

2012 wiecie 500.000,00

4.214 Przebudowa ci gu
dróg powiatowych
Tuchola-Tle -Osie

2007-2010 Poprawa jako ci dróg powiatowych.
W roku 2007 wykonano dokumentacj
techniczn  koszt dokumentacji 280.000 z .

Powiat
wiecki

Bud et jst –
4.300.000,00
Bud et

15.300.000,00
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wraz z odbudow
mostu w Tleniu oraz
budow  sieci
cie ek rowerowych

jako czynnik
rozwoju
turystycznego
Borów Tucholskich

pa stwa –
3.000.000,00

rodki UE –
6.500.000,00
Inne –
1.500.000,00

4.215 Przebudowa drogi
powiatowej wiecie-

ogówko

2009-2013 Poprawa jako ci dróg powiatowych,
skrócenie czasu przejazdu

Powiat
wiecki

Bud et jst
rodki UE
rodki inne

4.100.000,00

4.216 Przebudowa
systemu dróg
powiatowych jako
czynnik rozwoju
gospodarczego i
turystycznego
Powiatu wieckiego
– realizacja w pi ciu
etapach

Poprawa jako ci dróg powiatowych,
skrócenie czasu przejazdu

Powiat
wiecki

Bud et jst 10.000.000,00

4.217 Przebudowa Mostu
na rzece M tawa w
ci gu drogi gminnej
Michale-Górna
Grupa

RPO O
priorytetowa

1. Rozwój
infrastruktury
technicznej
1.1 Infrastruktura
drogowa

2007-2009 Planowany do wykonania most na rzece
tawa w drodze gminnej Michale-Górna

Grupa ma bezpo redni zwi zek z istniej cym
stanem technicznym obiektu in ynieryjnego,
który obecnie grozi zawaleniu. Po
wyburzeniu istniej cej konstrukcji drewnianej
zostanie wykonany most o konstrukcji
stalowej i nawierzchni drogi asfaltowej.
Dokumentacja zosta a sporz dzona i
uzyskano pozwolenie na budow  w 2007r.

Dragacz rodki UE
Bud et gminy

1.154.560,00
UE –

577.280,00
Bud et gminy
– 577.280,00

4.218 Budowa
infrastruktury
wiejskiej

1 tak Remont
podjazdu,
parkingu i

chodników przy
Wiejskim Domu

Kultury w
Je ewie – 2008-

2009

Utwardzenie kostk  betonow  wraz z
podbudow  podjazdu i parkingu oraz
chodników.

Je ewo SPO Odnowa
wsi i rodki

asne gminy
bud etowe

200.000,00

4.219 Rozbudowa –
modernizacja
infrastruktury
wiejskiej

2 tak Termomoderniz
acja –

ocieplenie
obiektu Szko y
Podstawowej w
Je ewie - 2008

Wykonanie ocieplenia styropianem oraz
nowej elewacji na obiekcie i wymiana okien
oraz drzwi w ca ym obiekcie w celu
ograniczenia strat ciep a oraz poprawy
elewacji i estetyki zagospodarowania
centrum wsi Je ewo

Je ewo Fundusze
unijne i rodki

asne
bud etowe
oraz WFO

700.000,00
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Termomoderni
zacja  -

ocieplenie
obiektu Szko y
Podstawowej w

Laskowicach
wraz z

modernizacj
instalacji

centralnego
ogrzewania i

kot owni – 2008-
2009

Wykonanie ocieplenia styropianem 10 cm i
nowa elewacja, wymiana okien i drzwi w
ca ym obiekcie, wykonanie nowej instalacji z
wymian  grzejników i budowa nowej kot owni
olejowe, w celu uzyskania efektu
ekologicznego poprzez likwidacj  kot owni

glowej oraz ograniczenie strat ciep a i
poprawa elewacji i estetyki obiektu w
centrum wsi Laskowice

600.000,00

4.220 Budowa
przydomowych
oczyszczalni
cieków na terenie

gminy Lniano

tak 2008-2010 Zaspokojenie potrzeb i oczekiwa
mieszka ców gminy, poprawa stanu
rodowiska naturalnego.

Lniano Bud et gminy
Lniano
UE

3.000.000,00

4.221 Przebudowa /
budowa chodnika
na ul. Sportowej w
Lnianie oraz remont
nawierzchni drogi
asfaltowej

tak 2008 Zrealizowanie projektu u atwi dost pno
mieszka ców do sieci dróg powiatowych i
wojewódzkich, poprawi bezpiecze stwo
ruchu, przyczyni si  do poprawy ochrony
rodowiska naturalnego i jako ci ycia

mieszka ców.

Lniano Bud et Gminy
Lniano

60.000,00

4.222 Przebudowa i
rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody w
miejscowo ci

kowo

RPO WKP
Dzia anie 2.1

2008-2009 W czerwcu z ono wniosek o
dofinansowanie inwestycji w ramach
dzia ania 2.1 do UE.

Warlubie UE
2.039.000,00

r. w asne
2.040.366,00

4.079.366,00

4.223 Gazyfikacja
obszarów gminy
Warlubie

2008-2009 Przyst piono do projektu technicznego Warlubie 2.550.000,00

4.224

4.225 Modernizacja drogi
dojazdowej do
gruntów rolnych w
miejscowo ci

ochocinek o d .
1,9km

2008 Otrzymano dofinansowanie z FOGR.
Inwestycja  b dzie realizowana w po owie
2008 roku. Dofinansowanie do 1,1 km.

Warlubie Sr. W asne
Bud et
pa stwa
FOGR
110.000,00

754.300,00

4.226 Gospodarka
ciekowa –

rozbudowa
oczyszczalni -
projekt

2008 Warlubie r. w asne
80.000,00

80.000,00
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4.227 Termomodernizacja
obiektów KS Wda

2010-2012 wiecie 400.000,00

4.228 Budowa sieci
kanalizacji
deszczowej od ul.
Ró anej

2008 wiecie 770.000,00

4.229 Budowa Al. Jana
Paw a II od ul.
Sienkiewicza

2008-2009 wiecie 5.000.000,00

4.230 Budowa
infrastruktury
technicznej -
Sulnowo

2009-2013 wiecie 1.400.000,00

4.231 Poprawa
dost pno ci
komunikacyjnej do
terenów
inwestycyjnych i
przemys owych

2008-2013 i
dalsze lata

wiecie 20.750.000,00

4.232 Mi dzygminny
Kompleks
Unieszkodliwiania
Odpadów
Komunalnych

2008-2011 wiecie 26.500.000,00

4.233 Uporz dkowanie
gospodarki
ciekowej na terenie

aglomeracji wiecie
- Bukowiec

2008-2013 i
dalsze lata

wiecie 10.000.000,00

4.234 Rewitalizacja
staromiejskiej
cz ci miasta

2008-2013 i
dalsze lata

wiecie 10.000.000,00

4.235 Przebudowa
Struchawy w celu
przej cia wód
deszczowych

2008 i po 2013 wiecie 2.820.000,00

4.236 Budowa i
modernizacja ulic,
dróg, chodników i
parkingów

2008-2013 i
dalsze lata

wiecie 10.242.000,00

4.237 Budowa ulicy
cz cej ul. Wodn  i

WP z ul.
Cukrowników i
Parkow

2012-2013 i
dalsze lata

wiecie 4.300.000,00
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4.238 Budowa nowej
trybuny z dachem
na stadionie przy ul.
Sienkiewicza

Po 2013 wiecie 500.000,00

4.239 wietlenie ulic na
nowym osiedlu w
miejscowo ci Dolna
Grupa

2008-2012 W projektowaniu Dragacz

4.240 Budowa drogi
dojazdowej do pól w
miejscowo ci Dólsk

2008-2009 Faza sporz dzania projektu budowlanego Drzycim Planowane
dofinansowani
e z FOGR:
80.000,00

700.000,00

4.241 Zagospodarowanie
centrum wsi –
miejscowo
Gródek

2010-2011 Drzycim 250.000,00

4.242 Przebudowa drogi
gminnej – ul.
Kwiatowa w
miejscowo ci
Gródek

2009-2010 Drzycim 500.000,00

4.243 Modernizacja ulic
osiedlowych w
Warlubiu

2009-2010 Inwestycja dodana do WPI na lata 2009-
2010

Warlubie r. w asne
UE

800.000,00

4.244 Budowa kanalizacji
sanitarnej w
miejscowo ci
Bzowo, Krusze,
Bu nia

2009-2010 Inwestycja dodana do WPI na lata 2009-
2010

Warlubie r. w asne 8.000.000,00

4.245 Rozwój
infrastruktury
wsparcia, w ze  A-1

RPO WKP
POIG

2009-2011 Inwestycja dodana do WPI na lata 2009-
2011

Warlubie RPO WKP
960.000,00

r. w asne
240.000,00

1.200.000,00



91

4. POWI ZANIE PROJEKTU Z INNYMI DZIA ANIANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE

POWIATU.

Inwestycje uj te w planie rozwoju lokalnego, a zwi zane z ochron  wód powierzchniowych,

binowych i gleb powi zane s  z podobnymi projektami lub dzia aniami realizowanymi przez

wszystkie samorz dy gminne w Polsce. Punktem odniesienia dla tych celów s  unijne standardy

ochrony wód.

Kluczowym aktem prawnym jest tutaj Dyrektywa Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r.

dotycz ca oczyszczania cieków komunalnych. Jej celem jest ochrona rodowiska przed

negatywnymi skutkami zrzutu cieków komunalnych z aglomeracji miejskich poprzez zobowi zanie

pa stw cz onkowskich do zapewnienia systemów odbioru i oczyszczania tych cieków.

Rada Ministrów R. P.  23 listopada 2000 r. podj a decyzj  o uznaniu ca ego obszaru Polski za

wra liwy na eutrofizacj  w rozumieniu Dyrektywy Rady 91/271/EWG. Oznacza to, e oczyszczalnie

cieków w aglomeracjach o równowa nej liczbie mieszka ców powy ej 10.000 musz

zagwarantowa , e cieki komunalne przed zrzutem do odbiorników wra liwych zostan  poddane

trzeciemu stopniowi oczyszczania, co oznacza odpowiednie zmniejszenie adunku azotu

(denitryfikacja) oraz fosforu.

Postanowienia Dyrektywy Rady 91/271/EWG zosta y przeniesione do prawa krajowego

poprzez ustaw   z 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229 ze zmianami) oraz wiele

aktów wykonawczych do tych ustaw. Wdro enie wymaga  tej dyrektywy w Polsce wi e si

z konieczno ci  poniesienia znacznych nak adów inwestycyjnych na budow  nowych oczyszczalni,

modernizacj  oczyszczalni istniej cych, a tak e na budow  i rozbudow  sieci kanalizacyjnych.

W zwi zku z tym Polska uzyska a akceptacj  UE na okresy przej ciowe w odniesieniu do wdro enia

standardów tej dyrektywy (do 2008, 2010 i 2015 r.). Jak wynika z wykazu inwestycji uj tych w planie

rozwoju lokalnego dla 11 gmin powiatu wieckiego, w latach 2004-2013 to w nie inwestycje

z zakresu ochrony rodowiska stanowi  dominuj  pozycj . W segmencie ochrony wód planowane

jest m. in. wybudowanie komunalnej oczyszczalni biologiczno-mechanicznej w gminie Nowe,

zrealizowanie rozbudowy i dokonanie modernizacji oczyszczalni cieków w gminach Dragacz,

Drzycim, Je ewo, Osie, Pruszcz,  Warlubie, a tak e wybudowanie do 2013 r. 378 km sieci

kanalizacyjnej we wszystkich 11 gminach naszego powiatu. Na uwag  zas uguj  tak e, plany

wybudowania 371 przydomowych oczyszczalni cieków w obr bach zabudowy rozproszonej na

terenie gmin: Bukowiec, Drzycim, Osie, wiecie. Wyst puje cis e powi zanie skutkowe inwestycji

realizowanych w 11 gminach powiatu wieckiego z zakresu ochrony wód powierzchniowych i

binowych z inwestycjami tego typu na terenie innych gmin, powiatów i województw, gdy  tylko

pe na realizacja tego programu przyczyni si  do zmniejszenia adunku zanieczyszcze  wód

wszystkich rzek w Polsce, a tak e wód Morza Ba tyckiego.

Znacz  pozycj  w planie rozwoju lokalnego stanowi  te  inwestycje zwi zane z jako ci

wody pitnej przeznaczonej dla mieszka ców.
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Kluczowe znaczenie ma tutaj Dyrektywa Rady 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie

jako ci wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi. Celem tej Dyrektywy jest ochrona zdrowia

ludzkiego poprzez zagwarantowanie czystej i zdrowej wody pitnej.Dlatego ustanawia ona minimalne

wymagania w odniesieniu do wska ników mikrobiologicznych, chemicznych oraz wska ników

zwi zanych z radioaktywno ci  i nie dopuszcza do adnego st enia mikroorganizmów, paso ytów i

innych substancji stanowi cych potencjalne zagro enie dla zdrowia ludzkiego w wodzie pitnej. Cele te

 spe nione dla prawie wszystkich mieszka ców powiatu po wybudowaniu przez gminy jeszcze

102 km sieci wodoci gowych, wybudowaniu nowego uj cia wody pitnej w gminie Nowe, wykonaniu

modernizacji stacji uzdatniania wodyw gminie Drzycim i wiekatowo, wymianie pomp na stacjach

uzdatniania wody w gminie Osie. Prozdrowotnym i proekologicznym dzia aniem b dzie wykonanie

modernizacji 30 km sieci wodoci gowych w gminach: Nowe, Osie, Warlubie. Praktyczna realizacja

tego zadania b dzie polega a na wy czeniu z eksploatacji rur azbestowo-cementowych

nieprzyjaznych dla rodowiska i zdrowia ludzkiego.

Postanowienia Dyrektywy Rady 98/83/WE zosta y przeniesione do prawa krajowego poprzez

ustaw  z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, ustaw  z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

wod

i zbiorowym odprowadzaniu cieków oraz wiele aktów wykonawczych do tych ustaw.

Wszelkie planowane inwestycje z zakresu gospodarki wodnej na terenie naszego powiatu

 uwzgl dnia y te  wymogi wprowadzone Dyrektyw  2000/60.WE Rady i Parlamentu

Europejskiego

z 23 pa dziernika 2000 r. ustanawiaj  ramy dzia ania Wspólnoty w obszarze polityki wodnej.

Celem tej Wodnej Dyrektywy Ramowej jest ustalenie ogólnych ram dla ochrony wszystkich wód na

terytorium Unii Europejskiej, z wy czeniem wód morskich, s cych zapobieganiu i ograniczaniu

zanieczyszczenia wód, promowaniu zrównowa onego korzystania z wód, poprawieniu jako ci

ekosystemów jako ca ci i zmniejszaniu skutków powodzi i suszy. Dyrektywa ta opiera si  na

koncepcji obszaru dorzecza.

Jej postanowienia zosta y przeniesione do prawa krajowego poprzez ustaw  z 18 lipca 2001 r.

– Prawo wodne oraz odpowiednie akty wykonawcze.

Na jako  wód powierzchniowych jak i jako  wód podziemnych znaczny wp yw wywieraj

wi c inwestycje w zakresie budowy oczyszczalni, kanalizacji a tak e prowadzenie racjonalnej

gospodarki rolnej o umiarkowanym stopniu intensyfikacji. St d istotne znaczenie dla jako ci tych wód

 mia y te  programy rolno- rodowiskowe. P atne tematy zwi zane  z rolnictwem zrównowa onym,

utrzymaniem k ekstensywnych oraz ochron  wód i gleb (stosowanie mi dzyplonów) b  mog y by

realizowane ju  od momentu akcesji z UE przez rolników z 4 pó nocnych gmin naszego powiatu.

Natomiast od roku 2007 jeszcze dodatkowo 5 gmin powiatu wieckiego b dzie w czonych do tzw.

stref priorytetowych przy realizacji programów rolno rodowiskowych.

Poza tymi strefami pozostan  jedynie 2 gminy (Bukowiec i wiekatowo). Tak e inne inwestycje

umieszczone w planie rozwoju lokalnego maj  na celu popraw  warunków bytowo-zdrowotnych

ludno ci poprzez popraw  stanu rodowiska naturalnego. W tej grupie mieszcz  si  planowane
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inwestycje w zakresie gospodarki odpadami, które nawi zuj  do standardów unijnych przeniesionych

do odpowiednich aktów prawa krajowego. Samorz dy gminne powiatu wieckiego zaplanowa y

dzia ania w zakresie selektywnego zbierania odpadów, poddawania odpadów odzyskowi, a nast pnie

takiemu unieszkodliwianiu, aby sk adowane by y wy cznie te odpady, których unieszkodliwianie

w  inny sposób nie by o mo liwe. Poniewa  to w nie  gminy s  odpowiedzialne za organizacj

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do

odzysku. Pojawia si  tak e potencjalna mo liwo  poddawania odpadów nowoczesnym  formom

unieszkodliwiania dzi ki planowanej budowie linii technologicznej Hydromex Process w Polskim

Konopacie. W projekcie zaplanowano tak e dzia ania maj ce na celu ochron  powierzchni ziemi takie

jak – wykonanie rekultywacji nieczynnego sk adowiska odpadów w Osiu, oraz wykonanie likwidacji

„dzikich” wysypisk odpadów komunalnych. Innym przyk adem powi zania dzia  w ramach

opracowanego planu rozwoju lokalnego jest planowana m. in. wymiana eternitowych poszy

dachowych na budynkach u yteczno ci publicznej z jednoczesnym bezpiecznym sk adowaniem tych

materia ów zaszeregowanych do odpadów niebezpiecznych. W gminie Pruszcz bowiem zaplanowano

wybudowanie profesjonalnego sk adowiska odpadów azbestowych. Wszystkie inwestycje w zakresie

gospodarki odpadami b  mia y wp yw na zmniejszenie zanieczyszcze  oraz ograniczenie stopnia

zagro enia dla zdrowia ludzi i zwierz t, a tak e na popraw  warunków sanitarno-higienicznych.

Planowane inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej wp yn   korzystnie na stan

rodowiska naturalnego poprzez spadek poziomu substancji zanieczyszczaj cych wprowadzanych do

powietrza

z procesów spalania w silnikach samochodowych. Na ochron  powietrza atmosferycznego b  mia y

tak e znacz cy wp yw inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków w obiektach u yteczno ci

publicznej. W projekcie zak ada si  wymian  1612 m2 powierzchni okien oraz planuje si  wykona

ocieplenie 3238 m2 cian w takich obiektach. Uzyska si  przez to znacz ce ograniczenie ubytku

ciep a, a co za tym idzie zmniejszenie ilo ci spalanych no ników energii. Efektem b dzie ograniczenie

emisji gazów i py ów do powietrza.

Szczelne okna stan  si  przegrod  budowlan  o w ciwo ciach izolacji termicznej

porównywalnych ze cian  pe , a tak e zmniejszy si  mo liwo  kondensacji pary wodnej na

wewn trznej powierzchni szyb.

Dodatkow  cech  dzia  energooszcz dnych jest uzyskanie:

- lepszego dost pu wiat a s onecznego poprzez wi ksz  powierzchni  przeszkle

- lepszej izolacji akustycznej od otoczenia

- podwy szenia komfortu pracy oraz estetyki pomieszcze

Planowane inwestycje w zakresie budowy nowych obiektów sportowych, cie ek rowerowych,

chodników, parkingów, przystani wodnych, pól biwakowych przyczyni  si  do rozbudowy infrastruktury

turystycznej w powiecie wieckim, a tak e b  mia y wp yw na popraw  stanu zdrowia i kondycji

turystów oraz stworzenie warunków dla rozwoju ma ych i rednich przedsi biorstw w bran y

turystycznej i sportowo-rekreacyjnej.
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Planowane docelowe wybudowanie na terenie powiatu wieckiego dodatkowych ma ych

elektrowni wodnych pozwoli na  pozyskanie energii elektrycznej ze róde  odnawialnych, które w

znacznie mniejszym stopniu niszcz rodowisko. B dzie to mia o wp yw na ograniczenie poziomu

substancji zanieczyszczaj cych wprowadzanych do powietrza z procesów spalania tradycyjnych

no ników energii. Zwi kszy si  mo liwo  retencjonowania wody lokalnie nast pi wzrost

bezpiecze stwa przeciwpowodziowego co prze y si   na zapewnienie wi kszego i wierniejszego

plonowania ro lin uprawnych.

Powstan  tak e dodatkowe urokliwe elementy krajobrazu.

Inwestycje  uj te  w  planie  rozwoju lokalnego w dominuj cej cz ci s  inwestycjami

infrastrukturalnymi w zakresie ochrony rodowiska. Jednak po rednio b  one mia y tak e wp yw na

rozwój gospodarczy i b   wp ywa y na tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy.

Realizacja tych zamierze  spowoduje z pewno ci  polepszenie warunków rodowiskowych, a

co za tym idzie warunków ycia spo ecze stwa w naszym powiecie.

Konsekwencje zrealizowania inwestycji b  przek ada y si  na znacz  popraw  stanu

rodowiska naturalnego, na zwi kszenie atrakcyjno ci tych terenów dla rozwoju turystyki. Ma to

istotne znaczenie, poniewa  w granicach a  9 gmin powiatu wieckiego znajduj  si  tereny obj te

ochron  w ramach funkcjonuj cych tu parków krajobrazowych (Che mi skiego i Nadwi la skiego oraz

Wdeckiego Parku Krajobrazowego). Tak e docelowo cz  terenów z powiatu wieckiego b dzie w

granicach wiatowego Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”. W perspektywie produkty te b

wp ywa y tak e na popraw  stanu zdrowia mieszka ców oraz na podniesienie atrakcyjno ci tych

terenów jako terenów inwestycyjnych.

Wobec faktu, e otaczaj ca nas przyroda jest systemem naczy  po czonych dlatego wszelka

inwestycyjna dzia alno  cz owieka wywiera swoje pi tno na poszczególnych elementach przyrody.

Inwestycje proekologiczne uj te w projekcie ci le koreluj  z dzia aniami uj tymi w planach ochrony

parków krajobrazowych i b  powi zane z planami ochrony terenów w granicach docelowego

wiatowego Rezerwatu Biosfery.

W konstytucji R. P. z 2 kwietnia 1997 r. umocowanie prawne ma zapis, e „Rzeczypospolita

Polska zapewnia  ochron rodowiska, kieruj c si  zasad  zrównowa onego rozwoju” oraz zapis, e

„ochrona rodowiska jest obowi zkiem w adz publicznych, które poprzez swoj  polityk  powinny

zapewni  bezpiecze stwo ekologiczne wspó czesnemu i przysz ym pokoleniom”. Podsumowuj c

stwierdzi  nale y, e projekty inwestycji proekologicznych uj te w planie rozwoju lokalnego b

tematycznie i terytorialnie na siebie oddzia ywa y i b  spe nia y wymogi uj tej tak e w konstytucji

zasady zrównowa onego rozwoju .



95

5. OCZEKIWANE WSKA NIKI OSI GNI  PLANU ROZWOJU LOKALNEGO DLA 11 GMIN
POWIATU WIECKIEGO NA LATA 2004 - 2013

Lp. Planowane
produkty

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

1. Wybudowanie
sieci
kanalizacyjnej
(d ugo  sieci w
km cznie we
wszystkich 11
gminach powiatu
Bukowiec

2,0 2,880 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 17,13

Dragacz - - 12,000 6,200 - 6,000 6,700 7,800 38,70
Drzycim 0,651 1,800 3,000 - - - 5,451
Je ewo 8,768 2,700 - - - - 11,468
Lniano 4,600 - 9,300 - - - 30,00 43,90
Nowe - - 8,000 - 14,000 - 2,5 24,50
Osie 14,400 14,400 - 2,900 0,890 2,100 2,100 4,700 2,200 43,690
Pruszcz 4,092 1,512 1,896 5,000 5,000 5,000 7,950 30,45

wiecie 12,246 16,066 20,496 6,629 4,258 2,081 - 2,0 7,13 5,3 76,206
wiekatowo 7,600 3,990 9,800 7,200 - - 28,59

Warlubie - - 9,000 9,000 10,000 15,000 15,00 58,00
Powiat razem: 54,357 43,348 75,942 39,379 36,598 32,631 27,5 45,9 9,33 13,1 378,085

Planowane rezultaty

Wybudowanie sieci kanalizacyjnej spowoduje zmniejszenie adunku zanieczyszcze  odprowadzanych

do wód powierzchniowych, wód podziemnych i do gleb. Spowoduje zasadne doci enie oczyszczalni

cieków, co b dzie mia o wp yw na uzyskanie lepszych parametrów redukcji zanieczyszcze . Po

pe nym zrealizowaniu planowanych inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej ju  w roku 2006

oko o 70% mieszka ców powiatu b dzie korzysta o z pod czenia do kanalizacji zbiorczej. Najlepsze

wska niki w tej materii planuje si  osi gn  w ginach wiekatowo i wiecie (po oko o 90%). Ni sze

parametry w zakresie stopnia skanalizowania zak ada si  osi gn  w gminach Pruszcz i Drzycim.

Tak e w nast pnych latach zadanie to b dzie kontynuowane we wszystkich gminach naszego

powiatu, co w efekcie doprowadzi do zmniejszenia adunku zanieczyszcze  odprowadzanych do wód

powierzchniowych, podziemnych i do gleb o oko o 30%.

Planowane oddzia ywanie

ugofalowe konsekwencje wybudowania sieci kanalizacyjnej, b  przek ada y si  na znacz

popraw  stanu rodowiska naturalnego, na zwi kszenie atrakcyjno ci tych terenów dla rozwoju

turystyki. Ma to istotne znaczenie, poniewa  w granicach a  9 gmin powiatu wieckiego znajduj  si

tereny obj te ochron  w ramach funkcjonuj cych tu parków krajobrazowych (Che mi skiego i

Nadwi la skiego oraz Wdeckiego Parku Krajobrazowego). Tak e docelowo cz  terenów z powiatu

wieckiego b dzie w granicach wiatowego Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”. W perspektywie

produkt ten b dzie wp ywa  tak e na popraw  stanu zdrowia mieszka ców oraz na  podniesienie

atrakcyjno ci tych terenów jako terenów inwestycyjnych.
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Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

2. 1.2 Wybudowanie
sieci
wodoci gowej
(d ugo  sieci
w km cznie)
dotyczy gmin
Dragacz,
Drzycim,
Je ewo, Osie,

wiecie,
wiekatowo,

Warlubie
1.3

--------- --------- --------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- -------- ------------

Dragacz - - - 9 9 - - - - - 18
Drzycim - 2,8 - - - - - - - - 2,8
Je ewo 5,5 4,3 8,5 9 6 5 - 4- 3 4 49,3
Osie 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2,5

wiecie
wiekatowo - - - - - - 2,5 2,5 2,5 2,5 10

Warlubie - - - - - - 7 7 6 - 20
1.3.1 Powiat razem 5,75 7,35 8,75 18,25 15,25 5,25 9,75 13,75 11,75 6,75 102,60

Planowane rezultaty

Wzrost populacji ludno ci obj tej dostaw  lepszej jako ci wody pitnej i wody przeznaczonej do celów

gosp. Po wykonaniu tych inwestycji prawie 100% mieszka ców powiatu b dzie korzysta o z

pod czenia do zbiorczej sieci wodoci gowej.

Poprawa warunków ekologicznych i zdrowotnych lokalnej spo eczno ci, dzi ki docelowemu

zabezpieczeniu dostaw lepszej jako ci wody

Planowane oddzia ywanie

Poprawa stanu rodowiska naturalnego, poprawa stanu zdrowia mieszka ców, zwi kszenie

atrakcyjno ci tych terenów dla rozwoju turystyki.

Lp. Planowane
produkty

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

3. Wybudowanie
nowego uj cia
wody pitnej w
gminie Nowe,
wykonanie
modernizacji stacji
uzdatniania wody w
gminie Drzycim i

wiekatowo oraz
wymiana pomp na
stacjach uj  wody
w gminie Osie
(ilo  obiektów)

--------- --------- --------- -------- ------- --------- -------- ------- -------- ------ ------------

Drzycim 1 1
Nowe 1 1

wiekatowo 1 1 1 3
Osie 1 1 2
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Powiat razem 1 2 1 2 1 7

Planowane rezultaty

Wzrost populacji ludno ci obj tej dostaw  lepszej jako ci wody pitnej i wody przeznaczonej do celów

gospodarczych. Poprawa warunków zdrowotnych lokalnej spo eczno ci. Oszcz dno  kosztów

zwi zana

z zakupem energii przeznaczonej do pracy pomp nowej generacji.

Planowane oddzia ywanie

Poprawa stanu rodowiska naturalnego, poprawa stanu zdrowia mieszka ców, zwi kszenie

atrakcyjno ci tych terenów dla rozwoju turystyki

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

4. 1.4 Wykonanie
modernizacji
sieci
wodoci gowej
(d ugo  w
km); dotyczy
gmin: Nowe,
Osie, wiecie,
Warlubie

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------
-

-------- -------- ------------

Nowe 15 15
Osie 0,97 0,97

wiecie
Warlubie x 14 14
1.5 Powiat razem x 14 - - 15 - - - - 0,97 29,97

Planowane rezultaty

Wy czenie z eksploatacji rur azbestowo-cementowych nieprzyjaznych dla rodowiska.

Poprawa warunków ekologicznych i zdrowotnych lokalnej spo eczno ci dzi ki docelowemu

zabezpieczeniu dostaw lepszej jako ci wody pitnej

Planowane oddzia ywanie

Poprawa stanu rodowiska naturalnego, poprawa stanu zdrowia mieszka ców, zwi kszenie

atrakcyjno ci tych terenów dla rozwoju turystyki.

Lp. Planowane
produkty

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

5. Wybudowanie dróg
i ulic gminnych w
km. (dotyczy gmin:
Dragacz, Drzycim,
Je ewo, Lniano,
Nowe, Pruszcz,

wiecie, Warlubie)

--------- --------- --------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- -------- ------------

Dragacz - - 0,7 - 1,4 - 1 - - - 3,1
Drzycim 0,849 0,8 - 0,387 0,387 - - - - - 2,423
Je ewo 3,6 0,5 0,7 - - - 2 1 1,5 2 11,3
Lniano - + + - 2,5 - - - - - 2,5
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Nowe - - - - - - - 3 - - 3
Pruszcz + +

wiecie 3,291 2,5 2,5 9,0 6,945 2,5 6,945 2,5 2,5 2,5 41,181
Warlubie 1,141 2,8 4,0 - - - - - - - 7,941
1.6 Powiat

razem
8,881 6,6 7,9 9,387 11,232 2,5 9,945 6,5 4 4,5 71,445

Planowane rezultaty

Spadek poziomu substancji zanieczyszczaj cych wprowadzanych do powietrza z procesów spalania

w silnikach samochodowych, zwi kszenie ywotno ci pojazdów i ich materia ów eksploatacyjnych,

wzrost populacji ludno ci obj tej dost pno ci  do lepszej jako ci dróg, skrócenie czasu przejazdu,

oszcz dno  kosztów przejazdu,

Planowane oddzia ywanie

Poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego,  poprawa stanu rodowiska naturalnego, zwi kszenie

atrakcyjno ci tych terenów dla rozwoju  turystyki, tworzenie warunków dla rozwoju ma ych i rednich

przedsi biorstw

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

6. 1.7 Zmodernizowanie
dróg i ulic gminnych
w km. (dotyczy
gmin: Bukowiec,
Osie, Pruszcz,

wiecie,
wiekatowo)

------- -------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------------

Bukowiec 0,6 0,67 0,68 0,73 0,73 0,73 0,73 - - - 4,87
Osie 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 9,8
Pruszcz 1,1 - 1,0 - 3,25 - 4,3 2,2 3,0 10,55 25,4

wiecie
wiekatowo - 3,725 3,2 - - - - - - - 6,925

1.7.1 Powiat razem 2,68 5,375 5,86 1,71 4,96 1,71 6,01 3,18 3,98 11,53 46,995

Planowane rezultaty

Osi gni cie integralno ci dróg gminnych, podniesienie jako ci dróg, spadek poziomu substancji

zanieczyszczaj cych wprowadzanych do powietrza z procesów spalania w silnikach samochodowych,

zwi kszenie ywotno ci pojazdów i ich materia ów eksploatacyjnych,  skrócenie czasu przejazdu

oko o 30%, oszcz dno  kosztów przejazdu

Planowane oddzia ywanie

Poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego, zmiana strumieni ruch drogowego,   poprawa stanu

rodowiska naturalnego, zwi kszenie atrakcyjno ci tych terenów dla rozwoju  turystyki, tworzenie

warunków dla rozwoju ma ych i rednich przedsi biorstw

Lp. Planowane
produkty

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie
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7. Przebudowa
dróg
powiatowych
na trasach w
km:

--------- --------- --------- -------- -------- --------- --------  -------  ------- ------- ---------

a) Wielki
Komórsk-Wielki
Lubie

8,758 8,758

b) Gawroniec -
Gruczno

5,979 5,979

c) Koz owo -
wiecie

0,803 0,803

d) Osie - ur
    ur –
Kr plewice

11,559 11,559

e) Drzycim -
Plewno

7,959 7,959

f) Pruszcz –
Zawada
 Pruszcz -
Niewie cin

4,455 4,455

g) Tle  – Osie (z
mostem na
rzece Wdzie)

4,455 4,455

h) Tle  – Lniano
 Trzebciny -
Tle

7,304 7,304

i) Michale -
Sartowice

15,603 15,603

j) Je ewo -
wiecie

12,509 12,509

k) Jaszczerek -
Lipinki -

browa

21,068 21,068

l) Drzycim -
wiecie

15,411 15,411

m) wiekatowo -
Szewno

1,898 1,898 3,796

n) wiekatowo -
dzim

1,000 1,000

o) Szumi ca -
St ki

2,063 2,063 2,063 6,189

1.7.2 Powiat
razem

15,473 11,559 1,000 9,857 10,808 9,367 17,666 14,572 21,068 15,411 126,691

Planowane rezultaty

Osi gni cie integralno ci dróg powiatowych, podniesienie jako ci dróg, spadek poziomu substancji

zanieczyszczaj cych wprowadzanych do powietrza z procesów spalania w silnikach samochodowych,

zwi kszenie ywotno ci pojazdów i ich materia ów eksploatacyjnych, skrócenie czasu przejazdu,

oszcz dno  kosztów przejazdu.

Planowane oddzia ywanie

Poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego, zmiana strumieni ruchu drogowego,   poprawa stanu

rodowiska naturalnego, zwi kszenie atrakcyjno ci tych terenów dla rozwoju  turystyki, tworzenie

warunków dla rozwoju ma ych i rednich przedsi biorstw.

Lp. Planowane
produkty

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie
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8. Wybudowanie
cie ek rowerowych i

chodników w km;
dotyczy gmin Nowe,
Osie, wiecie, Lniano

 -------  -------  -------- ------- ------- --------  ------  ------  -------  ------- -----------

Lniano + + +
Nowe -  - - - - - - 6 - - 6
Osie - 0,35 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 22,15

wiecie - - 0,67 9,037 9,038 - - - - - 18,745
Powiat razem - 0,35 3,395 11,762 11,763 2,725 2,725 8,725 2,725 2,725 46,895

Planowane rezultaty

Poprawa bezpiecze stwa mieszka ców tych gmin i osób przyjezdnych, zwi kszenie bezpiecze stwa

rowerzystów na drogach. Wzrost populacji ludno ci obj tej mo liwo ci  korzystania z tych inwestycji.

Planowane oddzia ywania

Poprawa stanu rodowiska naturalnego, zwi kszenie atrakcyjno ci turystycznej terenu powiatu;

ograniczenie ruchu pojazdów silnikowych, a tym samym emisji spalin do powietrza. Poprawa kondycji

i stanu zdrowia u osób korzystaj cych z tych cie ek.

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

9. Wybudowanie
parkingu
na 60 miejsc dla
pojazdów w gminie
Osie
(2005-13)
Osie x x x x x x x x x x 1
Powiat razem 1

Planowane rezultaty

Zmniejszenie ilo ci samochodów parkuj cych na ulicach, a tym samym poprawa bezpiecze stwa

mieszka ców tej gminy i osób przyjezdnych, usprawnienia w ruchu drogowym. Wzrost populacji

ludno ci korzystaj cych z tego udogodnienia.

Planowane oddzia ywania

Poprawa stanu rodowiska naturalnego, zwi kszenie atrakcyjno ci turystycznej terenu gminy

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

10. Wybudowanie
oczyszczalni
biologiczno-
mechanicznej dla
gminy Nowe (SBR)

Q r. =
2177m3/d       x
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Budowa
podczyszczalni
cieków dla Zak adu

Przetwórstwa
Mi snego Gminnej
Spó dzielni
Samopomoc
Ch opska

x x

Planowane rezultaty

Zmniejszenie adunku zanieczyszcze  odprowadzanych do wód powierzchniowych, podziemnych i do

gleb. Wzrost populacji ludno ci korzystaj cej z kanalizacyjnych pod cze  zbiorowych kieruj cych

cieki na oczyszczalni .

Planowane oddzia ywania

Znacz ca poprawa stanu rodowiska naturalnego, zwi kszenie atrakcyjno ci tych terenów dla rozwoju

turystyki i jako terenów inwestycyjnych (tereny w granicach Zespo u Parków Krajobrazowych

Che mi skiego i Nadwi la skiego).

LP Planowane
produkty

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 RAZEM W
POWIECIE

11.

a)

b)

c)

d)

e)

Zrealizowanie
rozbudowy i
dokonanie
modernizacji
oczyszczalni
cieków w

gminach:
Dragacz –
wykonanie
drugiego
reaktora o
przepustowo c
i 489m3/d
(2005 r.)

Uzyskanie
cznej

przepusto
-
wo ci

r=
820m3/d

x

Drzycim –
wybudowanie
punktu
zlewnego
cieków

dowo onych
(12m3/d)
(2004-2005r.)

Uzyskanie
docelowo
przepusto
-
wo ci

r=80m3

/d

x

Je ewo-
wykonanie
bioreaktora o
przepustowo c
i 600m3/d
(2006-2007 r.)

Uzyskanie
cznej

przepusto
-wo ci
oczyszcza
lni

r.
=1155m3/
d

x
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f)

Osie –
wybudowanie
dodatkowego
(trzeciego)
osadnika
wtórnego o
przepustowo c
i 400m3/d
(2006-2008r.)

Uzyskanie
cznej

przepusto
-
wo ci

r=
920m3/d

x

Pruszcz –
rozbudowa w
celu
zwi kszenia
przepustowo c
i o Q r. = 680
m3/d (2004-
2006 r.);
aktualnie etap
opracowania
koncepcji

Uzyskanie
cznej

przepusto
wo ci
r.=920
m3/d

x

Warlubie –
wykonanie
trzeciego
reaktora,
osadnika
wtórnego i
urz dze
technologiczny
ch co zwi kszy
przepustowo
o 500m3/d
(2009- 2010 r.)

Uzyskani
e
przepust
o-wo ci
docelowe
j
 Q r =
680m3/d

Docel
owo
uzysk
anie

czne
j
przep
ustow

ci Q
r. =

980m3

/d

x

Planowane rezultaty

Zmniejszenie adunku zanieczyszcze  odprowadzanych do wód powierzchniowych, podziemnych i do

gleb.

Zwi kszenie mocy przerobowych w/w oczyszczalni, co b dzie mia o wp ywa na uzyskanie lepszych

parametrów redukcji zanieczyszcze  na tych oczyszczalniach. Zmniejszenie kosztów i oszcz dno

czasu dla mieszka ców dowo cych cieki do innych oczyszczalni poza terenem gminy Drzycim.

Planowane oddzia ywanie

Znacz ca poprawa stanu rodowiska naturalnego, zwi kszenie atrakcyjno ci tych terenów dla rozwoju

turystyki i jako terenów inwestycyjnych (tereny w granicach Zespo u Parków Krajobrazowych

Che mi skiego i Nadwi la skiego oraz Wdeckiego)

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

12. Wybudowanie
przydomowych
oczyszczalni cieków
w obr bie zabudowy
rozproszonej na
terenie gmin:
Bukowiec, Drzycim,
Osie, wiecie (ilo
obiektów)

 --------  -------- ---------  -----  ------ ---------  ------  -------  ------- ------- ------------

Bukowiec 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 250
Drzycim 4 6 6 18 22 22 22 22 22 22 166
Osie - 20 20 20 20 20 20 20 20 20 180
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wiecie
Powiat razem 29 51 51 63 67 67 67 67 67 67 371

Planowane rezultaty

Zmniejszenie adunku zanieczyszcze  odprowadzanych do wód powierzchniowych, podziemnych i do

gleb. Zwi kszenie populacji ludno ci obj tej mo liwo ci  korzystania z tych urz dze . Uzyskanie

oszcz dno ci kosztów w oczyszczalniach cieków wytwarzanych w zabudowie rozproszonej- w

porównaniu z oczyszczalni  zbiorcz  (gminna)

Planowane oddzia ywanie

Znacz ca poprawa stanu rodowiska naturalnego, zwi kszenie atrakcyjno ci tych terenów dla rozwoju

turystyki
Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w

powiecie
13. Wybudowanie

sk adowiska odpadów
innych ni
niebezpieczne i
oboj tne o pow. – 2,5
ha wraz z zak adem
segregacji na terenie
gminy Dragacz

x

Dragacz x x 1 1
Powiat razem 1

Planowane rezultaty

Zmniejszenie poziomu zanieczyszcze , wzrost populacji lokalnej ludno ci obj tej us ugami w zakresie

racjonalnego zagospodarowania odpadów (segregacja, recykling,)

Planowane oddzia ywanie

Poprawa stanu rodowiska naturalnego, zwi kszenie atrakcyjno ci tych terenów dla rozwoju turystyki.

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

14. Wybudowanie
sk adowiska odpadów
niebezpiecznych
(azbestowych) na
terenie gminy Pruszcz;
aktualnie w
 sferze opracowania
koncepcji
Pruszcz x x x x x x x x x x 1
Powiat razem 1

Planowane rezultaty

Zmniejszenie poziomu zanieczyszcze . Sk adowanie materia ów azbestowych w sposób nie

powoduj cy zagro enia. Poprawa warunków sanitarno – technicznych obiektów produkcyjnych i
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mieszkalnych. Wzrost populacji lokalnej ludno ci obj tej specjalistycznymi us ugami w tym zakresie.

Oszcz dno  kosztów i czasu dla lokalnej ludno ci deponuj cej te odpady.

Planowane oddzia ywanie

Znacz ca poprawa stanu rodowiska naturalnego, zmniejszenie stopnia zagro enia dla zdrowia ludzi i

zwierz t i zwi kszenie miejsc pracy

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

15.

a)

b)

Modernizacja
sk adowisk odpadów
innych ni
niebezpieczne i oboj tne
na terenie gmin:
1.7.3 Bukowiec i Osie
poszerzenie systemu
segregacji i selektywnego
grupowania odpadów o
dodatkow  ilo  surowców
wtórnych
Bukowiec 10
Osie 7
Powiat razem 17
Drzycim i Osie
Wybudowanie
dodatkowych kwater na
sk adowisku (ilo
kwater)
Drzycim x 1 1
Osie 1 1
Powiat razem 2 2

c)

d)

Bukowiec i wiekatowo
Zamontowanie wagi na
sk adowisku w
Tuszynkach i Zalesiu
Królewskim
Bukowiec 1 1

wiekatowo x x 1 1
Powiat razem 1 2

wiekatowo
wykonanie zasilania
elektrycznego i
przy czy wodnych na
sk adowisku

wiekatowo x x 1 1
Powiat razem 1 1

Planowane rezultaty

Spadek poziomu zanieczyszcze , oszcz dno  materia ów i surowców. Poprawa warunków

ekologicznych i zdrowotnych lokalnej spo eczno ci dzi ki zabezpieczeniu miejsca sk adowania

odpadów

Planowane oddzia ywanie

Poprawa stanu rodowiska naturalnego, zwi kszenie atrakcyjno ci tych terenów dla rozwoju turystyki,

dodatkowe utworzenie 2 miejsc pracy (w Bukowcu)

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
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powiecie
16. Wykonanie rekultywacji

nieczynnego
sk adowiska odpadów i
stworzenie systemu
monitoringu w Osiu
o pow. 0,3 ha
stan nagromadzenia
odpadów 3600 ton

Osie x 1 1
Powiat razem 1 1

Planowane rezultaty

Spadek poziomu zanieczyszcze , poprawa walorów estetycznych

Planowane oddzia ywanie

Poprawa stanu rodowiska naturalnego, zwi kszenie atrakcyjno ci tych terenów dla rozwoju turystyki,

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

17. Wykonanie likwidacji
„dzikich wysypisk”
odpadów komunalnych
na terenie gminy Osie
(coroczne sprz tanie
po turystach)
Osie x x x x x x x x x x x

Planowane rezultaty
Spadek poziomu zanieczyszcze , poprawa walorów estetycznych

Planowane oddzia ywanie

Poprawa stanu rodowiska naturalnego, zwi kszenie atrakcyjno ci tych terenów dla rozwoju turystyki,

utrzymanie miejsc pracy w zak adzie komunalnym.

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

18.
a)

Wybudowanie
wytwórni materia ów
budowlanych
„Hydromex” na bazie
odpadów na
sk adowisku w
Sulnówku o wydajno ci
40Mg/d

x
x

b) Wybudowanie linii
technologicznej
Hydromex Process w
Polskim Konopacie o
wydajno ci 100Mg/d

x x
x
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Planowane rezultaty
Znaczne ograniczenie ilo ci sk adowanych odpadów komunalnych w powiecie, wyd enie czasu

eksploatacji sk adowisk. Stworzenie nowych miejsc pracy przy wytwarzaniu materia ów budowlanych.

Poddanie odpadów nowoczesnym formom unieszkodliwiania.

Planowane oddzia ywanie

Zmniejszenie ilo ci zanieczyszcze  wprowadzanych do gleby i wód podziemnych. Poprawa stanu

rodowiska naturalnego.

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

19. Wykonanie modernizacji
budynków w obiektach

yteczno ci publicznej
na terenie gmin:
Bukowiec, Drzycim,
Osie, wiekatowo,

wiecie, Warlubie
/Wymiana poszy
dachowych, zmiana
systemów ogrzewania
na proekologiczne,
malowanie, odnawianie
cian, wymiana

instalacji elektrycznej)
(ilo  budynków)
Bukowiec x x x x x x x 2 2
Drzycim x x x 1
Lniano x X
Osie x x 3 1 1 5
Pruszcz x x

wiekatowo x x 1 1 2
oraz w  internatach i
szko ach
ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez
Powiat wiecki w
miejscowo ciach:
Warlubie x x x x x

wiecie x x x x x x x x
Nowe x x x

Planowane rezultaty

Likwidacja poszy  dachowych wykonanych  z materia ów niebezpiecznych, zabezpieczenie obiektów

przed dzia aniem czynników atmosferycznych, usuni cie zagro  dla zdrowia i bezpiecze stwa

uczniów i pracowników, poprawa estetyki obiektów i zwi kszenie ich funkcjonalno ci, obni enie

kosztów eksploatacji, wprowadzanie wzorców zachowa  proekologicznych. Spadek poziomu

zanieczyszcze , poprawa zdrowia mieszka ców.
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Planowane oddzia ywanie

Poprawa stanu rodowiska naturalnego, zwi kszenie atrakcyjno ci turystycznej tych terenów,

poprawa warunków funkcjonowania, obs ugi i bytowania lokalnej spo eczno ci , poprawa komfortu i

warunków pracy nauczycieli i przyjmowania petentów

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

20. Wykonanie
modernizacji
budynków
gospodarstw
domowych na terenie
gminy Osie
/Wymiana poszy
dachowych, zmiana
systemów ogrzewania
na proekologiczne
Aktualnie sferze
opracowywania
koncepcji
Osie x x x x x x x x x  x          x

Planowane rezultaty

Spadek poziomu substancji zanieczyszczaj cych wprowadzanych do powietrza  z procesów spalania

no ników energii. Likwidacja poszy  dachowych wykonanych z materia ów niebezpiecznych. Poprawa

estetyki obiektów. Poprawa zdrowia mieszka ców. Lansowanie wzorca zachowa  proekologicznych.

Planowane oddzia ywanie

Poprawa stanu rodowiska naturalnego. Zwi kszenie atrakcyjno ci turystycznej tych terenów.

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

21.

a)

b)

c)

Wybudowanie
nowych obiektów
sportowych
stadiony w Nowem i

wiekatowie;
obiekty sportowe w
Lnianie (ilo )

-------- -------- -------- ------- -------- -------- -------- ------ -------- ------- -----------

Lniano x x x x X
Nowe 1 1 2

wiekatowo x x 1 1
Powiat razem 1 1 1 3
boiska (w Pruszczu;
ilo  )

-------- -------- -------- ------- -------- -------- ------- ------- -------- -------- ------------

Pruszcz
Powiat razem
hale sportowe w
gminach: Lniano,

wiekatowo,
wiecie, Warlubie,

(ilo )

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------------

Bukowiec 1 x x x 1
Lniano 1 1 2

wiekatowo x x 1 1
Warlubie 1 1
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Powiat razem 1 1 1 1 5

Planowane rezultaty

Wzrost liczby dzieci, m odzie y i mieszka ców korzystaj cych z obiektów sportowych, dostosowanie

obiektów do w ciwych warunków prowadzenia w nich zaj  sportowych, a co za tym idzie poprawa

warunków dla rozwoju sportu i rekreacji. A tak e zwi kszenie ofert mo liwo ci uprawiania dyscyplin

sportowych dla lokalnej spo eczno ci.

Planowane oddzia ywanie

Zwi kszenie atrakcyjno ci tych terenów dla rozwoju turystyki, podniesienie sprawno ci fizycznej i

stanu zdrowia ludno ci lokalnej, utworzenie sezonowych miejsc pracy.

Lp. Planowane
produkty

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

22. Wykonanie
modernizacji
stadionu w Osiu
(wymiana
ogrodzenia, murawy,
modernizacja trybun
i budynków
towarzysz cych)

------------------ --------- -------- ------- -------
-

-------- -------- ------ ------- ------- -----------

Osie x 1 1
Powiat razem 1 1

Planowane rezultaty
Wzrost liczby dzieci, m odzie y i mieszka ców korzystaj cych z obiektu, dostosowanie go do

ciwych warunków prowadzenia na nim zaj  sportowych (wzrost ilo ci uprawianych dyscyplin), a

co za tym idzie poprawa warunków dla rozwoju sportu i rekreacji.

Planowane oddzia ywanie

Zwi kszenie atrakcyjno ci tych terenów dla rozwoju turystyki, podniesienie sprawno ci fizycznej i

stanu zdrowia ludno ci lokalnej,

Lp. Planowane
produkty

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem
w

powiecie
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23. Wybudowanie i
zmodernizowanie
zak adów
przemys owych i
rolno przem.  na
terenie gminy
Pruszcz i

wiekatowo
(produkcji paliw
odnawialnych,
suszarni zbó ,

ynów,
przetwórstwa
mi snego i uboju
drobiu, obór,
królikarni,
strusiarni)
(ilo  zak adów)

------------------ ---------------- ------------------ ------- -------- --------- -------- ------ ------- ------- -----------

Pruszcz 2 3 x x x x x 3 8
wiekatowo 1 1 1 3

Powiat razem 1 3 4 3 10

Planowane rezultaty

Wzrost mo liwo ci produkcyjnych i poprawa stanu zaplecza produkcyjnego, uzupe nienie rodzaju

wytwarzanego produktu na rynku, poprawa bazy produkcyjno – us ugowej, dostosowanie obiektów

produkcji i przetwórstwa do wymaga  rynku europejskiego.

Planowane oddzia ywanie

Utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy i utworzenie nowych. Wzrost asortymentowy i ilo ciowy

wytwarzanego produktu, podniesienie konkurencyjno ci na rynku.

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

24.

a)

b)

Wykonanie
termomodernizacji w
budynkach obiektów

yteczno ci publicznej

--------- --------- --------- ------- -------- --------- -------- ------ -------- ------- -----------

ilo  wymienionych
okien (szt); dotyczy
gmin: Bukowiec,

wiekatowo, Nowe

--------- --------- --------- ------- -------- --------- -------- ------ -------- ------- -----------

Bukowiec x 147 147
wiekatowo x x 108 108

Nowe 146 146
Powiat razem 147 254 401
Powierzchnia okien w
m2 (dotyczy gmin:
Bukowiec,

wiekatowo, Nowe,
Warlubie, wiecie)

--------- --------- --------- ------- -------- --------- -------- ------ -------- -------

Bukowiec x 409 409
wiekatowo x x 585,86 585,86

oraz w Szko ach
Ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez
Powiat wiecki w
miejscowo ciach:
Nowe 103,37 197 617 917,37

wiecie 1410 89,68 2214,68
Warlubie 6 134 140
Powiat razem 1513,37 612 1202,86 134 3462,23
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c) powierzchnia
ocieplonych cian w
m2 (dotyczy gmin:
Bukowiec,

wiekatowo, Nowe,
wiecie)

--------- --------- --------- ------- -------- --------- -------- ------ -------- ------- ------------

Bukowiec x 1415 1415
wiekatowo x x 943,2 943,2

Nowe 880 880
wiecie , (Zespó

Szkó
Ponadgimnazjalnych
w wieciu)

1466 1466

Powiat razem 1415 1823,20 1466 4704,20

Planowane rezultaty
Oszcz dno  zu ycia no ników energii cieplnej oraz kosztów zu ywanych na ogrzewanie, spadek

poziomu substancji zanieczyszczaj cych wprowadzanych do powietrza z procesów spalania no ników

energii z przeznaczeniem na ogrzewanie pomieszcze ,. Poprawa estetyki obiektów.

Planowane oddzia ywanie

Poprawa stanu rodowiska naturalnego, zwi kszenie atrakcyjno ci turystycznej tych terenów,

poprawa warunków funkcjonowania, poprawa warunków nauczania w szko ach, poprawa obs ugi i

bytowania lokalnej spo eczno ci

Lp. Planowane
produkty

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

25.

a)

b)

Wykonanie
odbudowy i
udoskonalenie
systemu melioracji na
terenie gmin:

--------- --------- --------- ------- -------- --------- -------- ------ ------- ------- ------------

wykonanie
odbudowy rowów
melioracyjnych w
km (dotyczy gmin:
Drzycim, Osie,

wiekatowo)

--------- --------- --------- ------ -------- -------- -------- ------- ------- ------- -----------

Drzycim 6 6
Osie 3 x x x x x x x 3

wiekatowo x x x
Powiat razem 6 3 9
Wybudowanie
zastawek na rowach
melioracyjnych
(ilo  w szt);
dotyczy gmin:
Drzycim, Nowe,
Osie, wiekatowo

--------- --------- --------- ------- -------- --------- -------- -------- -------- -------- -----------

Drzycim 9 9
Nowe 6 6
Osie 19 2 2 2 2 2 1 1 31

wiekatowo x x x
Powiat razem 25 2 2 2 2 2 1 1 46
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c) Wykonanie
odbudowy
przepustów
melioracyjnych (ilo )
Dotyczy gmin:
Drzycim, Osie,

wiekatowo

--------- --------- --------- ------- -------- --------- -------- -------- -------- -------- -----------

Drzycim 16
Osie 44 6 6 6 6 6 6 8 88

wiekatowo x x x
Powiat razem 16 44 6 6 6 6 6 6 8 104

Planowane rezultaty

Umo liwienie retencjonowania wody, zabezpieczenie przed lokalnymi podtopieniami, zwi kszenie

stabilno ci plonowania, zwi kszenie efektywno ci zabiegów agrotechnicznych oraz efektywno ci

ekonomicznej i produktywno .  Oszcz dno  kosztów wydawanych na rodki produkcji (nawozy),

wp yw na regulacje stosunków powietrzno – wodnych w glebach,

Planowane oddzia ywanie

Mo liwo  regulacji stosunków powietrzno-wodnych w glebach. Poprawa stanu rodowiska, poprzez

efektywniejsze stosowanie mniejszych ilo ci nawozów mineralnych, zwi kszenie atrakcyjno ci tych

terenów dla rozwoju turystyki, tworzenie warunków dla rozwoju ma ych i rednich przedsi biorstw,

poprawa dochodów w rolnictwie i warunków ycia mieszka ców wraz z utrzymaniem miejsc pracy w

rolnictwie i gminnych spó kach wodnych.

Lp. Planowane
produkty

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

26. Wykonanie
gazyfikacja gmin:
Bukowiec, Dragacz,
Nowe, wiekatowo
Wybudowanie
„nitki” gazoci gu w
(km)

--------- --------- --------- ------- -------- --------- -------- -------- -------- -------- -----------

Bukowiec x x x x
Dragacz 45 45
Nowe 20 20

wiekatowo x x x x 10 10 10 10 10 10 60
Powiat razem x x x x 10 10 10 30 10 55 125

Planowane rezultaty

Spadek poziomu substancji zanieczyszczaj cych wprowadzanych do powietrza z procesów spalania

no ników energii z przeznaczeniem na ogrzewanie pomieszcze . Wzrost liczby gospodarstw obj tych

systemem zbiorczych gazoci gów, poprawa infrastruktury technicznej. Ograniczenie emisji tlenku

gla i siarki do atmosfery dzi ki spalaniu bardziej czystego no nika energii.

Planowane oddzia ywania

Poprawa stanu rodowiska naturalnego, zwi kszenie atrakcyjno ci tych terenów dla rozwoju turystyki.
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Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

27. Oczyszczenie koryta
rzeki Wdy z namu u i
resztek pochodzenia
ro linnego w obr bie
wsi Tle  gmina Osie

x x x x

28

29.

Oczyszczanie koryta
Strugi Drzycimskiej z
namu u i resztek
pochodzenia
ro linnego na d ugo ci
5,8 km, na terenie
gminy Drzycim

x x

Wykonanie odbudowy
cieku podstawowego
pn. Struga Graniczna
na d . 7,5km w gminie

wiekatowo
-niwelacja dna cieku
-pog bienie i
wyprofilowanie skarp
wymiana faszynowych
umocnie  na d . 7500m

x x x x

Planowane rezultaty
Zwi kszenie przep ywu wody, poprawa funkcjonowania melioracji  szczegó owych, powstrzymanie

procesów rozk adu substancji organicznych, które powoduj  zanik tlenu i zubo enie fauny,

zapewnienie dost pu do wody turystom, zapobieganie lokalnym podtopieniom

Planowane oddzia ywanie

Poprawa stanu rodowiska naturalnego, poprawa funkcjonowania systemów drenarskich, utrzymanie

miejsc pracy w gminnych spó kach wodnych, zwi kszenie atrakcyjno ci terenów dla rozwoju turystyki,

tworzenie warunków dla rozwoju ma ych i rednich przedsi biorstw.

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

30. Zagospodarowanie
turystyczne rzek i jezior –
wybudowanie przystani z
miejscami postoju dla
turystyki kajakowej na
terenie gminy Osie i
Bukowiec (ilo
przystani)
Osie 2 2 2 6
Bukowiec x x 1 1 2
Powiat razem 2 2 2 1 1 8
Wykonanie i zawieszenie
tablic informacyjnych o
tematyce turystycznej,
Dotyczy gminy
Osie,(Ilo  tablic)

3 3 3 9

Powiat razem 3 3 3 9
Wybudowanie pól
biwakowych na terenie
gminy
Bukowiec (ilo ) x x 1 1 2
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Wybudowanie pomostów
wodnych na terenie gminy
Bukowiec (ilo )

x 1 1 1 3

Planowane rezultaty

Wzrost populacji ludno ci obj tej profesjonalnymi us ugami w zakresie aktywnego wypoczynku

Planowane oddzia ywanie

Zwi kszenie atrakcyjno ci tych terenów dla rozwoju turystyki, poprawa stanu zdrowia i kondycji

turystów, tworzenie warunków dla rozwoju ma ych i rednich przedsi biorstw w bran y turystycznej i

sportowo – rekreacyjnej.

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

31. Wykonanie
modernizacji sieci
energetycznej i budowa
stacji (GPZ) 110/15kW,
wykonanie przebudowy
linii redniego napi cia
na d ugo ci 10 km na
terenie gminy

wiekatowo

x x x 10 10

Planowane rezultaty

Poprawa jako ci dostaw energii elektrycznej .

Planowane oddzia ywanie

Stworzenie warunków do rozwoju podmiotów gospodarczych i nowych inwestycji.

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

32. Wybudowanie nowych
punktów o wietleniowych
na terenach
zurbanizowanych, na
terenie gminy Osie (ilo
punktów docelowo)

x x x x x x x x x 40 40

33 Wykonanie modernizacji
80 starych punktów

wietleniowych na
energooszcz dne, na
terenie gminy Osie (ilo
punktów docelowo)

x x x x x x x x x 80 80

Planowane rezultaty

Poprawa bezpiecze stwa spo ecze stwa, zmniejszenie zu ycia energii
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Planowane oddzia ywanie

zwi kszenie atrakcyjno ci terenów dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Poprawa stanu

rodowiska naturalnego.

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem
w

powiecie
34 Wykonanie

zagospodarowania terenów
zielonych w gminie Osie x x x x x x

Planowane rezultaty

Wprowadzenie elementów zieleni urz dzonej w otoczeniu dzieci i m odzie y. Poprawa walorów

estetycznych i rodowiskowych.

Planowane oddzia ywanie

Poprawa stanu rodowiska naturalnego, zwi kszenie atrakcyjno ci tych terenów dla rozwoju turystyki

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

35. Wykonanie rozbudowy
urz dze  pi trz cych i
wybudowanie zbiornika
retencyjnego w gminie

wiekatowo
(powierzchnia
zbiornika w ha)

x 80 74 154

Planowane rezultaty

Poprawa efektywno ci ekonomicznej i produktywno ci , poprawa dochodów w rolnictwie, poprawa

warunków ycia ludno ci  rozwoju funkcji gospodarczych i spo ecznych  obszarów wiejskich.  Wp ywa

na lepsze wykorzystanie rodków produkcji (np. nawozów),wp yw na stabilno  i jako  plonów, wp yw

na popraw  skuteczno ci i efektywno ci zabiegów agrotechnicznych oraz ochron  u ytków rolnych

przed powodziami.

Planowane oddzia ywanie

Poprawa stanu rodowiska, poprawa dochodów w rolnictwie i warunków ycia z utrzymaniem miejsc w

rolnictwie i gminnej spó ce wodnej

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

36. Wybudowanie
elektrowni wodnych w
gminie:
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Drzycim - Gródeczek
-wybudowanie
urz dze  pi trz cych
-zamontowanie
agregatu
pr dotwórczego o
mocy 1 MGW
-wybudowanie
retencyjnego zbiornika
wodnego o pow. ok.
30ha

x

x

x

x

x

x

x

x

x

wiecie (Koz owo)
-wybudowanie
urz dze  pi trz cych
na zbiorniku
retencyjnym o
pojemno ci 600 tys.m3 i
powierzchni 16 ha
-zamontowanie 2
agregatów
pr dotwórczych o
mocy 320 kW ka dy

x

x

x

x

1.7.4 wiecie –
Przechowo

-Wybudowanie urz dze
pi trz cych
-Zamontowanie  2
agregatów
pr dotwórczych o mocy
200 kW ka dy

x x

x

Planowane rezultaty

Uzyskanie energii elektrycznej z odnawialnego ród a, co w efekcie prowadzi do spadku poziomu

substancji zanieczyszczaj cych wprowadzonych do powietrza z procesów spalania no ników energii,

a tak e do mniejszego zu ycia surowców naturalnych. Mo liwo  retencjonowania wody zwi ksza

bezpiecze stwo przeciwpowodziowe, powstanie urokliwy element krajobrazu i zapewnienie bie cej

kontroli stanu rzeki przez obs ug .

Planowane oddzia ywanie

Poprawa stanu rodowiska naturalnego, zwi kszenie atrakcyjno ci tych terenów dla rozwoju turystyki

.Wp yw na tworzenie infrastruktury turystycznej i technicznej tworz cej nowe miejsca pracy .

Lp. Planowane
produkty

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

37. Wykonanie
modernizacji
obiektów
zabytkowych na
terenie gmin Nowe i

wiekatowo (ilo
obiektów)

--------- --------- --------- ------- -------- --------- -------- ------- ------- ------- -----------

Nowe 1 1
wiekatowo 1 1 1 3

Powiat razem 1 1 1 1 4
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Planowane rezultaty
Poprawa przestrzeni publicznej zabytkowych uk adów urbanistycznych, nowe produkty kulturowe i

turystyczne, restauracja i rewitalizacja zabytków, poprawa estetyki budynków,

Planowane oddzia ywanie

Wzrost liczby odwiedzaj cych w celach turystycznych i kulturalnych, zwi kszenie atrakcyjno ci

krajobrazu, rozwój lokalny i zwi kszenie  dost pu do praktycznej wiedzy z zakresu historii i  kultury,

stworzenie warunków do utrzymania miejsc pracy.

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

38. Wykonanie
modernizacji centrali
telefonicznej w gminie

wiekatowo
x x 1 1

Planowane rezultaty

Dostosowanie centrali do korzystania z czy cyfrowych i mo liwo ci pod cze  abonentów do

Internetu. Wzrost liczby osób posiadaj cych aparaty telefoniczne.

Planowane oddzia ywania

Rozszerzenie asortymentu i poprawa jako ci us ug internetowych TP S.A dla mieszka ców gminy.

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

39. Przeprowadzenie
kampanii informacyjnej z
zakresu racjonalnej
gospodarki wodno
ciekowej i odpadowej na

terenie gminy Osie
x x x x

Planowane rezultaty

Kszta towanie postaw proekologicznych w ród mieszka ców, spadek poziomu zanieczyszcze ,

oszcz dno  materia ów i surowców

Planowane oddzia ywanie

Poprawa stanu rodowiska naturalnego.

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie
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40. Wyposa enie sal
dydaktycznych w
budynkach szkó
ponadgimnazjalnych i
poradniach prowadzonych
przez powiat wiecki w
miejscowo ciach: Nowe,

wiecie i Warlubie (
meble odczynniki, plansze,
komputery):
Nowe x x x

wiecie x x x x
Warlubie x x x

Planowane rezultaty

Podniesienie poziomu us ug edukacyjnych

Planowane oddzia ywanie

Poprawa komfortu i warunków pracy i nauczania uczniów, wzrost poziomu umiej tno ci uczniów oraz

szans na znalezienie pracy

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

41. Adaptacja strychu na
wietlic  w Specjalnym

rodku Szkolno-
Wychowawczym w
Warlubiu ( wietlica
szkolna, w ze  sanitarny)
Warlubie x x

Planowane rezultaty

Pozyskanie nowej powierzchni do celów o wiatowych, poprawa funkcjonalno ci i estetyki obiektu,

podniesienie poziomu us ug edukacyjnych

Planowane oddzia ywanie

Poprawa komfortu i warunków pracy i nauczania uczniów, poprawa warunków funkcjonowania

placówki

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

42. Modernizacja i
wyposa enie sal do
praktycznej nauki
zawodów w budynkach
szkól ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez
powiat wiecki w
miejscowo ciach: Nowe i

wiecie (m.in. mechanik
samochodowy,
ekonomista)
Nowe x x
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wiecie x x x

Planowane rezultaty

 Podniesienie poziomu us ug edukacyjnych

Planowane oddzia ywanie

Poprawa komfortu i warunków pracy i nauczania uczniów, poprawa warunków funkcjonowania

placówki, wzrost poziomu umiej tno ci uczniów i szans na znalezienie pracy

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

43. Poszerzenie dzia alno ci
poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w wieciu
(utworzenie nowych
gabinetów, zakup sprz tu
rehabilitacyjnego, mebli,
pomocy dydaktycznych)

wiecie x x x

Planowane rezultaty

 Rozszerzenie zakresu wiadczonych us ug o diagnostyk  i terapi  dzieci, wzrost populacji obj tej

profesjonalnymi us ugami

Planowane oddzia ywanie

Poprawa komfortu i warunków pracy i nauczania , poprawa warunków funkcjonowania placówki,

wzrost poziomu umiej tno ci dzieci, poprawa stanu zdrowia, zwi kszenie dost pno ci profesjonalnych

us ug

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

44. Rozbudowa i przebudowa
oraz zagospodarowanie
otoczenia obiektów
sportowych w szko ach
ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez
powiat wiecki w
miejscowo ciach: wiecie i
Warlubie (remont sali,
utworzenie placu zabaw,
miasteczka
komunikacyjnego i boiska
gier zespo owych)

wiecie x x x
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Warlubie x x

Planowane rezultaty

 Dostosowanie obiektu do w ciwych warunków prowadzenia zaj  sportowych i poprawa warunków

dla rozwoju sportu i rekreacji, wzrost liczby dzieci i m odzie y obj tej zorganizowanymi formami zaj

sportowych i rekreacyjnych

Planowane oddzia ywanie

Poprawa komfortu i warunków pracy i nauczania oraz bezpiecze stwa uczniów , poprawa warunków

funkcjonowania i atrakcyjno ci obiektów, wzrost poziomu umiej tno ci, podniesienie sprawno ci

fizycznej i stanu zdrowia dzieci oraz m odzie y

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

45. Modernizacja terenu
przyszkolnego i budowa
parkingów  na terenie
obiektów szkolnych
prowadzonych przez
powiat wiecki: wiecie,
Nowe, Warlubie
(ogrodzenie,
utwardzenie,
zazielenienie)

wiecie x x
Warlubie x x
Nowe x x

Planowane rezultaty

 Poprawa estetyki obiektów i zwi kszenie funkcjonalno ci

Planowane oddzia ywanie

Poprawa komfortu i warunków pracy i nauczania oraz bezpiecze stwa uczniów , poprawa warunków

funkcjonowania i atrakcyjno ci obiektów,

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie
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46. Podniesienie dost pu i
jako ci edukacji w
odniesieniu do potrzeb
rynku pracy w szko ach
ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez
Powiat wiecki (centra
informacji internetowych,
programy nauczania,
zakup sprz tu
komputerowego)

wiecie x x x x
Warlubie x x x x
Nowe x x x x

Planowane rezultaty

Podniesienie us ug edukacyjnych, u atwienie dost pu do edukacji, kszta towanie umiej tno ci w

zakresie samodzielnego zdobywania wiedzy.

Planowane oddzia ywanie

Poprawa komfortu i warunków pracy i nauczania uczniów, wzrost poziomu umiej tno ci uczniów

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

47. Organizacja wsparcia
otoczenia spo ecznego
osób bezrobotnych w
Specjalnym O rodku
Szkolno Wychowawczym
prowadzonym przez
powiat wiecki w
miejscowo ci Warlubie
(organizowanie opieki
nad dzie mi osób
doros ych
ucz szczaj cych na
kursy i szkolenia
zawodowe)
Warlubie x x x x

Planowane rezultaty

Zapewnienie opieki dzieciom oraz innym osobom zale nym od osób obj tych dzia aniami

aktywizuj cymi

Planowane oddzia ywanie

Wzrost poziomu umiej tno ci zawodowych i reorientacja zawodowa osób poszukuj cych pracy,

podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wzrost szans na znalezienie pracy

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie
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48. Wspieranie integracji
zawodowej i spo ecznej
grup szczególnego
ryzyka w Zespole Szkó
Specjalnych Nr 1 w

wieciu ( prowadzenie
warsztatów
szkoleniowych, klubu
integracji spo ecznej,
rozwini cie informacji
dot. form doradztwa i
poradnictwa
zawodowego)

wiecie x x x x

Planowane rezultaty

Podejmowanie aktywno ci przez osoby zagro one wykluczeniem spo ecznym

Planowane oddzia ywanie

Zdobywanie i  podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz wzrost szans na znalezienie pracy

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

49. Budowa internatu przy
Zespole Szkó
Specjalnych nr 1 w

wieciu

wiecie x x x x x x
Planowane rezultaty

Stworzenie bazy socjalnej dla uczniów, zwi kszenie dost pno ci us ug edukacyjnych

Planowane oddzia ywanie

Poprawa komfortu i warunków pracy i nauczania oraz bezpiecze stwa uczniów , poprawa warunków

funkcjonowania placówki

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

50. Adaptacja pomieszcze
by ego internatu na

rodek Doskonalenia
Zawodowego przy
Zespole Szkól
Ponadgimnazjalnych  w
Nowem i adaptacja cz ci
strychu w Specjalnym

rodku Szkolno
Wychowawczym w
Warlubiu na sale
rehabilitacyjne
Nowe x x x x
Warlubie x x

Planowane rezultaty

Oszcz dno  kosztów utrzymania, wzrost liczby uczniów i nauczycieli obj tych kszta ceniem
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Planowane oddzia ywanie

Poprawa komfortu i warunków pracy i nauczania , zwi kszenie populacji obj tej us ugami, poprawa

funkcjonalno ci placówek

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

51. Realizacja przez
Powiatowy Urz d Pracy
w wieciu kursów,
szkole , zatrudnienia
socjalnego, poradnictwa
i po rednictwa pracy:
a) wspieranie osób
niepe nosprawnych na
rynku pracy

x x x x

b) ograniczenie zjawiska
marginalizacji spo ecznej
oraz przygotowanie osób
nara onych na
wykluczenie spo eczne
do wej cia na rynek
pracy

x x x x

c) wsparcie kobiet w
zakresie rynku pracy (w
tym tak e dotacje na
opiek  nad dzie mi dla
matek samotnie je
wychowuj cych, które
podejmuj  dzia ania w
zakresie
przekwalifikowania)

x x x x

d) szkolenia i kursy
bezrobotnych z powiatu
wieckiego

x x x x

Planowane rezultaty

Zwi kszenie aktywno ci osób niepe nosprawnych, osób nara onych na wykluczenie spo eczne, osób

bezrobotnych i kobiet. Nabycie dodatkowych kwalifikacji i umiej tno ci zawodowych. Znalezienie i

podj cie pracy.

Planowane oddzia ywanie

Poprawa nastrojów spo ecznych, poprawa relacji mi dzyludzkich. Wyrównanie szans ró nych grup na

rynku pracy i ograniczenie bezrobocia.

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

52. Wykonanie przez
Samodzielny Publiczny
Zak ad Opieki Zdrowotnej
w wieciu modernizacji
bloków operacyjnych,
uruchomienia pracowni
tomografii komputerowej,
zakupu USG,
komputeryzacji procesów
medycznych i remontu
kuchni



123

a) adaptacja
pomieszcze
szpitalnych do potrzeb
uruchomienia Pracowni
Tomografii
Komputerowej

x x

b) modernizacja bloków
operacyjnych

x x x

c) remont kuchni
szpitalnej

x x

d) komputeryzacja
procesów zwi zanych z
dzia alno ci  medyczn

x x

e) zakup USG x x
f) zakup kamery,
monitora i myjki dla
pracowni endoskopii

x x

Planowane rezultaty

Obni enie kosztów leczenia, zwi kszenie dost pno ci specjalistycznych us ug medycznych dla

mieszka ców powiatu, spe nienie wymogów inspekcji sanitarnej

Planowane oddzia ywanie

Poprawa nastrojów, poprawa zdrowia mieszka ców powiatu, przed enie d ugo ci ycia.

Lp. Planowane produkty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem w
powiecie

53. Rozbudowa w a
hydrotechnicznego w
km 0+650 rzeki M tawy
-przebudowa
pompowni Ko czyce
-rozbudowa wa u
przeciwpowodziowego,
zagospodarowanie
terenu, remont starej
pompowni Ko czyce
-budowa drogi
dojazdowej na wale w
km 24+560  31+300
Nowe x x x
Powiat razem x x x

Planowane rezultaty

- zwi kszenie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny o powierzchni 9198 ha

- zapewnienie komunikacji w czasie trwania stanów powodziowych
- poprawa komunikacji dla transportu produktów rolniczych

Planowane oddzia ywanie

- zwi kszenie atrakcyjno ci turystycznej Nowego n/Wis
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6. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2006 I LATA NAST PNE.
6.1. Czynniki spo eczne.

L.p Dzia Rozdz. Nazwa inwestora Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin Termin Koszty i ród a finans. Nak ady do poniesienia w poszczególnych latach (w tys. z )

rozp. zak. w tys. z OGÓ EM 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.1 Gmina Osie Rekultywacja nieczynnego 2009 2011 Warto  kosztorysowa 240
wysypiska odpadów a) bud et jst

komunalnych w Osiu b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.2 900 90002 Gmina Osie Likwidacja dzikich wysypisk 2004 2013 Warto  kosztorysowa 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

odpadów komunalnych a) bud et jst 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

e) inne 0

1.3 900 90002 Gmina Osie Wprowadzenie systemu 2004 2005 Warto  kosztorysowa 22 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0

segregacji odpadów a) bud et jst 10 6 4

niebezpiecznych b) bud et pa stwa 0

wyodr bnionych ze strumienia c) rodki prywatne 0

odpadów komunalnych d) rodki UE 4 4

e) inne 8 8

1.4 Gmina Osie
Kampania informacyjna z zakresu
racjonalnej gospodarki odpadami 2008 2013 Warto  kosztorysowa 26

komunalnymi, sposobami
minimalizacji ilo ci wytwarzanych a) bud et jst
odpadów zmiana niekorzystnych

modeli konsumpcji i produkcji b) bud et pa stwa

odpadów, promocja opakowa c) rodki prywatne

przyjaznych rodowisku d) rodki UE

e) inne

1.5 Gmina Osie Wprowadzenie systemu 2008 2013 Warto  kosztorysowa 36

segregacji i selektywnej a) bud et jst

zbiórki u ród a b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne
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1.6 Gmina Osie Modernizacja obiektu 2009 2010 Warto  kosztorysowa 200
Przedszkola Publicznego a) bud et jst

w Osiu b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.7 801 80195 Gmina Osie Zagospodarowanie terenów 2008 2010 Warto  kosztorysowa 180 0 0 0 0 60 40 80 0 0 0

przyszkolnych SP Osie a) bud et jst 90 30 20 40

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 90 30 20 40

e) inne 0

1.8 Gmina Osie Zagospodarowanie terenów 2008 2013 Warto  kosztorysowa 170
zielonych w gminie a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.9 630 63095 Gmina Osie Zagospodarowanie pla y 2008 2010 Warto  kosztorysowa 450
gminnej w Grzybku a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.10 900 90005 Gmina Osie Zmiana systemu ogrzewania 2004 2013 Warto  kosztorysowa 240 40 40 40 0 40 0 40 0 0 40

na paliwa przyjazne rodowisku a) bud et jst 0

w gospodarstwach domowych b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 120 20 20 20 20 20 20

d) rodki UE 120 20 20 20 20 20 20

e) inne 0

1.11 Gmina Drzycim Budowa wielozadaniowych boisk 2007 2009 Warto  kosztorysowa 2150
sportowych w Drzycimiu a) bud et jst

b) bud et pa stwa
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c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.12 900 90001 Gmina Drzycim Budowa przydomowych 2004 2006 Warto  kosztorysowa 150 30 60 60 0 0 0 0 0 0 0

Inwestorzy prywatni oczyszczalni cieków a) bud et jst 30 6 12 12

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 120 24 48 48

d) rodki UE 0

e) inne 0

1.13 900 90003 Gmina Drzycim Zakup pojemników do 2004 2004 Warto  kosztorysowa 5,94 5,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0

segregowanej zbiórki odpadów a) bud et jst 1,19 1,19

b) bud et pa stwa 4,75 4,75

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0

e) inne 0

1.14 800 80101 Gmina Drzycim Docieplenie obiektów 2007 2009 Warto  kosztorysowa 130
yteczno ci publicznej: a) bud et jst

Szko a Podstawowa b) bud et pa stwa

w Drzycimiu, Gimnazjum c) rodki prywatne

w Gródku d) rodki UE

e) inne

1.15 800 80101 Gmina Drzycim Modernizacja uk adów 2009 2010 Warto  kosztorysowa 650 0 0 0 0 0 300 350 0 0 0

grzewczych obiektów a) bud et jst 325 150 175

yteczno ci publicznej: b) bud et pa stwa 0

Szko a Podstawowa c) rodki prywatne 0

w Drzycimiu, Gimnazjum d) rodki UE 325 150 175

w Gródku e) inne 0

1.16 Gmina Drzycim Budowa mieszka  socjalnych 2007 2013 Warto  kosztorysowa 648
a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.17 801 80101 Gmina Lniano Budowa Sali gimnastycznej 2012 2013 Warto  kosztorysowa 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 250 750
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a) bud et jst 250 250

b) bud et pa stwa 300 300

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 450 450

e) inne 0

1.18 .010 .01010 Gmina Lniano Budowa kanalizacji sanitarnej 2004 2004 Warto  kosztorysowa 721,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

w m. B dzim a) bud et jst 224,3

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 497,6

e) inne 0

1.19 926 92601 Gmina wiekatowo Budowa stadionu sportowego 2005 2007 Warto  kosztorysowa 2315846,05 0 623585,68
69493

8,82
99732

1,55 0 0 0 0 0 0

z parkingiem, drogami dojazdowymi a) bud et jst 694753,82 187075,7
20848

1,65
 29919

6,47

budynkiem zaplecza sportowego b) bud et pa stwa 231584,6 62358,57
69493,

88
 99732

,15

 w wiekatowie c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 1389507,63 374151,41
41696

3,29
59839

2,93

e) inne 0

1.19a Gmina wiekatowo Budowa zespo u boisk sportowych 2007 2013 Warto  kosztorysowa 2600
z zapleczem dla gimnazjum a) bud et jst

i Szko y Podstawowej b) Bud et pa stwa

w wiekatowie c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.20 801 80101 Gmina wiekatowo Wyposa enie szkó 2004 2006 Warto  kosztorysowa 100 20 50 30 0 0 0 0 0 0 0

80110 podstawowych i gimnazjum w a) bud et jst 50 10 25 15

sprz t audiowizualny i b) bud et pa stwa 0

pomoce naukowe oraz budowa c) rodki prywatne 0

sieci komputerowej z dost pem d) rodki UE 50 10 25 15

do internetu e) inne 0

1.21 801 80101 Gmina wiekatowo Termomodernizacja 2004 2004 Warto  kosztorysowa 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szko y podstawowej w a) bud et jst 60 60

Tuszynach b) bud et pa stwa 0
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c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 40 40

e) inne 0

1.22 801 80101 Gmina wiekatowo Budowa Sali gimnastycznej 2006 2008 Warto  kosztorysowa 225 0 25 0 200

w Szkole Podstawowej w a) bud et jst 45 0  5 0 40

Tuszynach b) bud et pa stwa 0 0  0  0 0

c) rodki prywatne 0 0  0  0 0

d) rodki UE 180 0  20 0 160

e) inne 0 0  0  0 0

1.23 801 80101 Gmina wiekatowo Termomodernizacja 2004 2006 Warto  kosztorysowa 290 57 33 200 0 0 0 0 0 0 0

szko y podstawowej i gimnazjum a) bud et jst 100 17 33 50

w wiekatowie b) bud et pa stwa 40 40

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 150 150

e) inne 0

1.24 900 90002 Gmina wiekatowo Modernizacja sk adowiska 2004 2006 Warto  kosztorysowa 110 10 20 80 0 0 0 0 0 0 0

w Zalesiu Królewskim a) bud et jst 22 2 4 16

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0

e) inne 88 8 16 64

1.25 754 75412 Gmina wiekatowo Rozbudowa budynku 2004 2005 Warto  kosztorysowa 400 200 200

OSP w wiekatowie a) bud et jst 80 40 40

b) bud et pa stwa 0  0  0

c) rodki prywatne 0  0  0

d) rodki UE 320  160  160

e) inne 0

1.26

1.26a Gmina wiekatowo Rozbudowa budynku u yteczno ci 2008 2010 Warto  kosztorysowa 557
publicznej o wietlic  wiejsk a) bud et jst

w miejscowo ci Lubania Lipiny b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE
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e) inne

1.26b Gmina wiekatowo Remont i modernizacja 2008 2013 Warto  kosztorysowa 200
wietlicy wiejskiej a) bud et jst

w miejscowo ci St ki b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.27 Parafia Renowacja ko cio a oraz parku 2007 2013 Warto  kosztorysowa 100 0 0 0 25 25 25 25 0 0 0

Rzymsko-Katolicka przy ko ciele parafialnym a) bud et jst 0

w wiekatowie w wiekatowie b) bud et pa stwa 16 4 4 4 4

c) rodki prywatne 12 3 3 3 3

d) rodki UE 72 18 18 18 18

e) inne 0

1.28 754 75412 Gmina Bukowiec Rozbudowa wietlicy 2008 2010 Warto  kosztorysowa 467
wiejskiej w m. Bukowiec II etap a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.29  926 92601 Gmina Bukowiec Modernizacja stadionu 2011 2012 Warto  kosztorysowa 350 175 175

sportowego w Bukowcu a) bud et jst 52,5 25 27,5

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 297,5  150 147,5

e) inne 0

1.30 Gmina Warlubie Rozbudowa Gimnazjum 2007 2009 Warto  kosztorysowa 703
Publicznego w Warlubiu a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.31 Gmina Warlubie Budowa Sali widowiskowo- 2007 2010 Warto  kosztorysowa 4000
sportowej w Warlubiu a) bud et jst

b) bud et pa stwa
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c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.32 Gmina Warlubie Modernizacja Szko y 2009 2011 Warto  kosztorysowa 700
Podstawowej w Lipinkach a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.33 801 80101 Gmina Pruszcz Gminne Centrum Sportowe 2004 2006 Warto  kosztorysowa 541 15 263 263 0 0 0 0 0 0 0

w Pruszczu a) bud et jst 173 15 79 79

b) bud et pa stwa 158 79 79

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0

e) inne 210 105 105

1.34 Gmina Nowe
Zmiana sposobu u ytkowania

budynku by ej hydroforni 2008 2008 Warto  kosztorysowa 299
po onego w Ko czycach gm.

Nowe z przebudow  na mieszkania a) bud et jst

socjalne w zakresie robót b) bud et pa stwa
budowlanych wraz wewn trzn
instalacj  wodno-kanalizacyjn c) rodki prywatne

inst.. c.o. elektryczn  wraz z
budow  budynku gospodarczego d) rodki UE

e) inne

Remont cz ci budynku 2008 2008 Warto  kosztorysowa 170

mieszkalnego po onego w a) bud et jst

Gajewie Gm. Nowe dz. Nr 68/1 b) bud et pa stwa

polegaj cy na wyodr bnieniu c) rodki prywatne

czterech lokali socjalnych d) rodki UE

e) inne

1.35 801 80101 Gmina Nowe Remont szko y Do 2007 Warto  kosztorysowa 1000
Termomodernizacja a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE
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e) inne

1.36 926 92601 Gmina Nowe Modernizacja stadionu 2004 2005 Warto  kosztorysowa 800 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0

a) bud et jst 200 150 50

b) bud et pa stwa 200 150 50

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 400 200 200

e) inne 0

1.37 853 85326 Gmina Nowe Aktywna polityka rynku Do 2008 Warto  kosztorysowa 400
pracy oraz integracja a) bud et jst

zawodowa i spo eczna b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.38 926 92601 Gmina Nowe Budowa hali sportowej 2009 2010 Warto  kosztorysowa 10000
a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.39 630 63003 Gmina Nowe Budowa przystani rzecznej 2009 2013 Warto  kosztorysowa 300

dla obs ugi ruchu a) bud et jst

Towarowego b) bud et pa stwa

i wycieczkowego c) rodki prywatne

po rzece Wis a d) rodki UE

e) inne

1.40 853 85326 Gmina Nowe Utworzenie bazy 2010 2013 Warto  kosztorysowa 150
socjalno-rekreacyjno-rehabilitacyjnej a) bud et jst

dla osób zagro onych b) bud et pa stwa

wykluczeniem spo ecznym c) rodki prywatne

i wykluczonych d) rodki UE

e) inne

1.41 Gmina wiecie cie ki rowerowe 2009 2013 Warto  kosztorysowa 6000
i dalsze a) bud et jst

lata b) bud et pa stwa
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c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.42 700 700095 Gmina wiecie Adaptacja budynku na 2007 2008 Warto  kosztorysowa 900 0 0 0 450 450 0 0 0 0 0

mieszkania komunalne przy a) bud et jst 900 450 450

ul. Polnej 19 b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0

e) inne 0

1.43 Gmina wiecie Budowa mieszka  komunalnych 2007 2013 Warto  kosztorysowa 6710

a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne 0

1.44 Gmina wiecie Dokapitalizowanie TBS Sp z o.o. 2008 2013 Warto  kosztorysowa 6000
i  dalsze a) bud et jst

 lata b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.45 Gmina wiecie Budowa wietlicy przy 2008 2009 Warto  kosztorysowa 1255
SP Terespol Pomorski a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.46 921 92109 Gmina wiecie Modernizacja Domu Kultury 2004 2006 Warto  kosztorysowa 1395 0 989 406 0 0 0 0 0 0 0

a) bud et jst 210 149 61

b) bud et pa stwa 140 99  41

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 1045 741 304

e) inne 0

1.47 926 92601 Gmina wiecie Budowa hali 2004 2006 Warto  kosztorysowa 9800 2340 4101 3359 0 0 0 0 0 0 0
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widowiskowo-sportowej a) bud et jst 2493 335 1168 990

b) bud et pa stwa 550 250 300

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 6757 1755 2633 2369

e) inne 0

1.48 Gmina wiecie Budowa Sali gimnastycznej 2009 2010 Warto  kosztorysowa 4000
przy Gimnazjum nr 2 a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.49 853 85322 Powiat wiecki Wzmocnienie potencja u PUP 2004 2006 Warto  kosztorysowa 1000 330 330 340 0 0 0 0 0 0 0

w wieciu oraz rozwój oferty a) bud et jst 0

instytucji rynku pracy b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 750 247,5 247,5 255

e) inne 250 82,5 82,5 85

1.50 853 85322 Powiat wiecki Wspieranie m odzie y na rynku 2004 2006 Warto  kosztorysowa 9000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0

pracy oraz promocja a) bud et jst 0

aktywno ci zawodowej b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 6750 2250 2250 2250

e) inne 2250 750 750 750

1.51 853 85322 Powiat wiecki Wspieranie osób zagro onych 2004 2006 Warto  kosztorysowa 9000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0

bezrobociem oraz osób a) bud et jst 0

bezrobotnych w tym b) bud et pa stwa 0

ugotrwale bezrobotnych oraz c) rodki prywatne 0

wsparcie otoczenia d) rodki UE 6750 2250 2250 2250

spo ecznego osób bezrobotnych e) inne 2250 750 750 750

1.52 853 85322 Powiat wiecki Wspierania osób 2004 2006 Warto  kosztorysowa 1000 330 330 340 0 0 0 0 0 0 0

85324 niepe nosprawnych na rynku a) bud et jst 0

pracy b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 750 247,5 247,5 255
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e) inne 250 82,5 82,5 85

1.53 853 85322 Powiat wiecki Ograniczenie zjawiska 2004 2006 Warto  kosztorysowa 1000 330 330 340 0 0 0 0 0 0 0

marginalizacji spo ecznej a) bud et jst 0

oraz przygotowanie osób b) bud et pa stwa 0

nara onych na wykluczenie c) rodki prywatne 0

spo eczne do wej cia na d) rodki UE 750 247,5 247,5 255

rynek pracy e) inne 250 82,5 82,5 85

1.54 853 85322 Powiat wiecki Wspieranie kobiet w zakresie 2004 2006 Warto  kosztorysowa 1000 330 330 340 0 0 0 0 0 0 0

rynku pracy a) bud et jst 0

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 750 247,5 247,5 255

e) inne 250 82,5 82,5 85

1.55 853 85322 Powiat wiecki Szkolenia i kursy bezrobotnych 2004 2006 Warto  kosztorysowa 500 166 166 168 0 0 0 0 0 0 0

z Powiatu wieckiego a) bud et jst 0

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 375 124,5 124,5 126

e) inne 125 41,5 41,5 42

1.56 851 85111 SPZOZ w wieciu Adaptacja pomieszcze 2004 2004 Warto  kosztorysowa 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

do potrzeb uruchomienia a) bud et jst 30 30

Pracowni Tomografii b) bud et pa stwa 20 20

Komputerowej c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 150 150

e) inne 0

1.57 851 85111 SPZOZ w wieciu Modernizacja bloków 2004 2005 Warto  kosztorysowa 340 149,5 190,5 0 0 0 0 0 0 0 0

operacyjnych a) bud et jst 51 22,5 28,5

b) bud et pa stwa 34 15 19

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 255 112 143

e) inne 0

1.58 851 85111 SPZOZ w wieciu Remont kuchni szpitalnej 2005 2005 Warto  kosztorysowa 290 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0

a) bud et jst 43,5 43,5

b) bud et pa stwa 29 29
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c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 217,5 217,5

e) inne 0

1.59 851 85111 SPZOZ w wieciu Komputeryzacja procesów 2004 2004 Warto  kosztorysowa 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwi zanych z dzia alno ci a) bud et jst 24 24

medyczn b) bud et pa stwa 16 16

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 120 120

e) inne 0

1.60 851 85111 SPZOZ w wieciu Zakup USG 2005 2005 Warto  kosztorysowa 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0

a) bud et jst 13,5 13,5

b) bud et pa stwa 9 9

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 67,5 67,5

e) inne 0

1.61 851 85111 SPZOZ w wieciu Zakup kamery, monitora 2005 2005 Warto  kosztorysowa 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0

i myjki dla pracowni a) bud et jst 13,5 13,5

endoskopii b) bud et pa stwa 9 9

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 67,5 67,5

e) inne 0

1.62 801 80120 Powiat wiecki Budowa boisk sportowych 2004 2006 Warto  kosztorysowa 1075611,31 22199,00 179538,59
87397

3,72 0 0 0 0 0 0 0

z rozbudow  sali gimnastycznej a) bud et jst 322683,41 6659,70 53861,59
26216

2,12

i zagospodarowaniem terenu b) bud et pa stwa 107561,12 2219,90 17953,85
87387,

37

w Zespo u Szkó c) rodki prywatne 0 0 0 0

Ogólnokszta cych d) rodki UE 645366,78 13319,40 107723,15
52432

4,23

w wieciu e) inne 0 0 0 0

1.63 Powiat wiecki
Zespó  Szkó  Ogólnokszta cych w

wieciu: 2008 2012 Warto  kosztorysowa 2085 162 210 1713
1) Wymiana posadzek w salach i
ci gach komunikacyjnych i stolarki
drzwiowej a) bud et jst 162 210 1513
2) Wymiana instalacji elektrycznej w
budynku by ego internatu. b) bud et pa stwa
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Modernizacja pomieszcze
szkolnych.

 3) Termomodernizacja obiektów. c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne 200

1.64

1.65 Powiat wiecki Poradnia Psychologiczno- 2009 2009 Warto  kosztorysowa 150 150

Pedagogiczna w wieciu a) bud et jst 150

Wymiana i ocieplenie b) bud et pa stwa

pokrycia dachowego c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.66 Powiat wiecki
Zespó  Szkó  Ponadgimnazjalnych w

wieciu: 2007 2013 Warto  kosztorysowa 5498 219 4079 300 300 350 250
1) Malowanie i wymiana posadzek,
remont azienek. a) bud et jst 219 871,3 300 300 350 250
2) Remont starej szko y i
przebudowa instalacji wod. – kan. b) bud et pa stwa
3) Modernizacja warsztatów.
4) Remont starej szko y II. c) rodki prywatne
5) Remont infrastruktury
edukacyjnej, pomoce.
6) Termomodernizacja budynku

ównego. d) rodki UE 1718,7
7) Termomodernizacja warsztatów.
8) Termomodernizacja starej szko y.
9) Unowocze nienie internatu. e) inne

1.67

1.68

1.69 854 85406 Powiat wiecki Wyposa enie Sali Terapii 2004 2004 Warto  kosztorysowa 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i Profilaktyki Poradni a) bud et jst 10 10

Psychologiczno-Pedagogicznej b) bud et pa stwa 5 5

w wieciu c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 35 35

e) inne 0

1.70 801 80120 Powiat wiecki Poszerzenie dzia alno ci 2004 2004 Warto  kosztorysowa 8,5 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poradni Psychologiczno- a) bud et jst 8,5 8,5

Pedagogicznej w wieciu b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0
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d) rodki UE 0

e) inne 0

1.71 Powiat wiecki
Zespó  Szkó  Ogólnokszta cych w

Nowem: 2008 2011 Warto  kosztorysowa 850 500 150 200
1) Wymiana posadzek i stolarki
drzwiowej. a) bud et jst 500 150 200
Wymiana instalacji elektrycznej i
malowanie. b) bud et pa stwa
2) Remont pokry  dachowych
budynków. c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.72

1.73 Powiat wiecki
Zespó  Szkó  Ogólnokszta cych i
Policealnych w wieciu: 2008 2013 Warto  kosztorysowa 1167,7 280 200 156 261,7 270
1) II etap adaptacji pomieszcze
dydaktycznych i administracyjnych a) bud et jst 280 200 156 261,7 270
2) Malowanie pomieszcze  i
wymiana posadzek. b) bud et pa stwa

3) Budowa parkingu i chodników. c) rodki prywatne
4) Wymiana instalacji elektrycznej.
Budowa parkanów. d) rodki UE
 Zakup wyposa enia
dydaktycznego. Malowanie
pomieszcze . Budowa parkingu. e) inne

1.74 801 80130 Powiat wiecki
Zespó  Szkó  Ponadgimnazjalnych w

Nowem: 2008 2012 Warto  kosztorysowa 2686,3 210 1580 390 506,3
1) wymiana posadzek w salach
lekcyjnych. Utwardzenie placu przed
szko  i ogrodzenie terenu. a) bud et jst 210 570 390 506,3
2) Wymiana instalacji elektrycznej i
stolarki. b) bud et pa stwa

3) Modernizacja by ego internatu. c) rodki prywatne
 4)Termomodernizacja by ego
internatu. d) rodki UE
 5) Wymiana ruroci gów
przesy owych instalacji c.o. i wod. –
kan. e) inne 1010

1.75 Gmina Nowe Zmiana pokrycia dachu budynku 2008 2008 Warto  kosztorysowa 392

szko y przy ul. Dworcowej a) bud et jst

w Nowem b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE
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e) inne

1.76 854 85403 Powiat wiecki
Specjalny O rodek Szkolno-
Wychowawczy w Warlubiu: 2008 2010 Warto  kosztorysowa 480 180 300

1) Adaptacja strychu na cele
dydaktyczne, administracyjne. a) bud et jst 180 220
Wymiana posadzek i renowacja
stolarki wewn trznej. b) bud et pa stwa
2) Wymiana instalacji elektrycznej i
malowanie szko y. c) rodki prywatne

3) Modernizacja instalacji c.o. d) rodki UE

e) inne 0  80

1.77 801 80102 Powiat wiecki
Zespó  Szkó  Specjalnych w

wieciu: 2008 2013 Warto  kosztorysowa 1055 185 870

80111
1) Remont boiska szkolnego i
ogrodzenia. a) bud et jst 185 870

2) Remont szko y. b) bud et pa stwa
 3) Adaptacja pomieszcze  na
internat. c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.78

1.79

1.80 801 80102 Powiat wiecki Utworzenie internetowych 2004 2006 Warto  kosztorysowa 135 35 50 50 0 0 0 0 0 0 0

80111 centrów edukacji a) bud et jst 28 8 10 10

80120 multimedialnych w szko ach b) bud et pa stwa 13 3 5 5

80130 i placówkach c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 94 24 35 35

e) inne 0

1.81 801 80102 Powiat wiecki Podniesienie jako ci edukacji 2004 2006 Warto  kosztorysowa 200 40 80 80 0 0 0 0 0 0 0

80111 w odniesieniu do potrzeb a) bud et jst 40 8 16 16

80120 rynku pracy w szko ach b) bud et pa stwa 20 4 8 8

80130 prowadzonych przez Powiat c) rodki prywatne 0

wiecki d) rodki UE 140 28 56 56

e) inne 0

1.82 854 85403 Powiat wiecki Organizacja wsparcia 2004 2006 Warto  kosztorysowa 35 7 14 14 0 0 0 0 0 0 0

otoczenia spo ecznego osób a) bud et jst 10 2 4 4

bezrobotnych w SOSW b) bud et pa stwa 0

w Warlubiu c) rodki prywatne 0
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d) rodki UE 25 5 10 10

e) inne 0

1.83 801 80102 Powiat wiecki Wspieranie integracji zawodowej 2004 2006 Warto  kosztorysowa 75 15 30 30 0 0 0 0 0 0 0

80111 i spo ecznej grup a) bud et jst 20 4 8 8

szczególnego ryzyka w b) bud et pa stwa 0

Zespole Szkó  Specjalnych c) rodki prywatne 0

nr 1 w wieciu d) rodki UE 55 11 22 22

e) inne 0

1.84 801 80130 Powiat wiecki Dostosowanie oferty edukacyjnej 2004 2006 Warto  kosztorysowa 150 30 60 60 0 0 0 0 0 0 0

szkó  do potrzeb rynku pracy a) bud et jst 50 10 20 20

w szko ach prowadz cych b) bud et pa stwa 0

kszta cenie zawodowe c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 100 20 40 40

e) inne 0

1.85

1.86

1.87

1.88

1.89

1.90 854 85406 Powiat wiecki Poszerzenie dzia alno ci 2006 2006 Warto  kosztorysowa 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0

Poradni Psychologiczno- a) bud et jst 8 8

Pedagogicznej w wieciu b) bud et pa stwa 4 4

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 28 28

e) inne 0

1.91

1.92

1.93

1.94

1.95

1.96

1.97

1.98
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1.99 Gmina Pruszcz Przebudowa i modernizacja 2005 2006 Warto  kosztorysowa 160 0 80 80 0 0 0 0 0 0 0

Gminnej Przychodni a) bud et jst 48 24 24

Zdrowia w Pruszczu b) bud et pa stwa 16 8 8

c) rodki prywatne 0 0 0

d) rodki UE 96 48 48

e) inne 0 0 0

1.100 Gmina Pruszcz Przebudowa i modernizacja 2005 2006 Warto  kosztorysowa 190 0 100 90 0 0 0 0 0 0 0

Gminnej Przychodni a) bud et jst 57 30 27

Zdrowia w Serocku b) bud et pa stwa 19 10 9

c) rodki prywatne 0 0 0

d) rodki UE 114 60 54

e) inne 0 0 0

1.101 Gmina Lniano Rozbudowa wietlicy 2007 2007 Warto  kosztorysowa 174,59 0 0 0 174,59 0 0 0 0 0 0

wiejskiej w miejscowo ci a) bud et jst 34,99 34,99

drzejewo b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 139,6 139,6

e) inne 0 0

1.102 Gmina Lniano Remont i modernizacja wietlicy 2007 2007 Warto  kosztorysowa 12,5 12,5 0 0 0 0 0 0

wiejskiej w miejscowo ci Mukrz a) bud et jst 24,1 24,1

b) bud et pa stwa 0 0

c) rodki prywatne 0 0

d) rodki UE 96,4 96,4

e) inne 0

1.103 Gmina Drzycim Adaptacja pomieszcze  na 2005 2006 Warto  kosztorysowa 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wietlic  wiejsk  w Gródku a) bud et jst 20

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 80

e) inne 0

1.104 851 85195 Powiat Swiecki Opieka prenatalna i perinatalna 2006 2009 Warto  kosztorysowa 3219 624 1836 479 280

w Powiecie wieckim a) bud et jst 547 106 312 81 48

b) bud et pa stwa
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c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne 2672 518 1524 398 232

1.105 Gmina Drzycim Budowa hali sportowej w Gródku 2007 2013 Warto  kosztorysowa 7100
a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.106 Gmina Drzycim Zamian sposobu u ytkowania 2007 2007 Warto  kosztorysowa 200

budynku komunalnego a) bud et jst

w Biechówku na b) bud et pa stwa

lokale socjalne c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.107 Gmina Pruszcz Hala widowiskowo – sportowa 2009 2010 Warto  kosztorysowa 5000

w Pruszczu a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.108 Gmina Pruszcz Budowa zaplecza sportowego 2006 2010 Warto  kosztorysowa 300

w Serocku a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.109 Gmina Pruszcz Przebudowa remizy stra ackiej 2006 2010 Warto  kosztorysowa 300
i wietlicy w Brze nie a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne
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1.110 Gmina Pruszcz Przebudowa remizy stra ackiej 2006 2010 Warto  kosztorysowa 200
i wietlicy w owinie a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.111 Gmina Osie Budowa gminnego centrum 2007 2009 Warto  kosztorysowa 550
sportowego – zielona sala a) bud et jst

gimnastyczna w Osiu b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.112 Gmina Osie Wyposa enie OSP w Osiu 2008 2010 Warto  kosztorysowa 600

w redni wóz bojowy a) bud et jst

z przednim nap dem b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.113

1.114 Gmina Je ewo
Remonty, modernizacje wiejskich

domów kultury oraz wietlic 2007 2009 Warto  kosztorysowa 500
wiejskich i placów zabaw na terenie

gminy (w tym remonty elewacji i
termomodernizacja obiektów, a) bud et jst

remont podjazdów i parkingów oraz
chodników. Wymiana drzwi i okien b) bud et pa stwa

remonty dachów, wyposa enie
placów zabaw) c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.115 Gmina Nowe Dobudowa pomieszcze 2008 2009 Warto  kosztorysowa 200

dydaktycznych z rozszerzeniem a) bud et jst

zakresu do zaj  wf b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne
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1.116 Gmina Pruszcz Przebudowa remizy stra ackiej 2006 2008 Warto  kosztorysowa 29

OSP w Serock a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.117 Gmina Pruszcz Przebudowa remizy stra ackiej 2006 2008 Warto  kosztorysowa 200

OSP w Wa dowie a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.118 Gmina Pruszcz Przebudowa budynku 2007 2008 Warto  kosztorysowa 371,450

przedszkola w Pruszczu a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.119 Gmina wiecie Odnowa techniczna i spo eczna 2008 2010 Warto  kosztorysowa 3210

os. Miasteczko a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.120 Gmina wiecie Rozwój infrastruktury rekreacji 2010 2011 Warto  kosztorysowa 1000

Modernizacja placu zabaw a) bud et jst

przy ul. wirki i Wigury b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.121 Gmina wiecie Modernizacja Szko y w Grucznie 2010 2013 Warto  kosztorysowa 2400

a) bud et jst

b) bud et pa stwa
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c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.122 Gmina wiecie Kompleksowe rozwi zania 2008 2013 Warto  kosztorysowa 230

informatyczne w UM i USC a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.123 Gmina wiecie Utworzenie rodowiskowego Domu 2009 2010 Warto  kosztorysowa 600

Samopomocy dla Osób a) bud et jst

z zab. psych. b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.124 Gmina wiecie Utworzenie Domu Dziennego 2008 2008 Warto  kosztorysowa 100

Pobytu dla osób starszych a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.125 Gmina wiecie Szkolenia dla pracowników 2007 2008 Warto  kosztorysowa 120

pomocy spo ecznej a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.126 Gmina wiecie Aktywizacja zawodowa oraz 2008 2013 Warto  kosztorysowa 3420

reintegracja zawodowa osób a) bud et jst

dotkni tych problemem bezrobocia b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne
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1.127 Gmina wiecie Program szkoleniowy 2009 2011 Warto  kosztorysowa 1000

a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.128 Gmina wiecie Wyposa enie obiektów sportowych Warto  kosztorysowa 400

dydaktycznych i spo eczno- a) bud et jst

edukacyjnych b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.129 Gmina wiecie Infrastruktura kultury w Grucznie 2008 2009 Warto  kosztorysowa 300

filia OKSiR a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.130 Gmina wiecie Rewitalizacja amfiteatru 2009 2011 Warto  kosztorysowa 1950

a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.131 Gmina wiecie Zakup sprz tu medycznego 2008 2010 Warto  kosztorysowa 200

a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.132 Gmina wiecie Parking przy Miejsko- Gminnej 2012 2012 Warto  kosztorysowa 300

Przychodni w wieciu a) bud et jst

b) bud et pa stwa
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c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.133 Gmina wiecie Modernizacja centralnego 2007 2010 Warto  kosztorysowa 120

systemu alarmowania a) bud et jst

i ostrzegania b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.134 Gmina wiecie Modernizacja i rozbudowa 2008 2012 Warto  kosztorysowa 225

budynków OSP a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.135 Gmina wiecie Zakup sprz tu ratowniczego 2007 2013 Warto  kosztorysowa 900

a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.136 Powiat wiecki ZSP wiecie, ZSP Nowe, 2008 2008 Warto  kosztorysowa 960 960

ZSO wiecie, ZSOiP wiecie a) bud et jst

Nowoczesne pracownie b) bud et pa stwa

specjalistyczne w szko ach c) rodki prywatne

ponadgimanzjalnych d) rodki UE 960

e) inne

1.137 Powiat wiecki ZSP Nowe, SOS w Warlubiu 2011 2012 Warto  kosztorysowa 900 25 875

Budowa obiektów sportu szkolnego a) bud et jst 25 110

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE 765

e) inne
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1.138 Powiat wiecki Placówka Opieku czo- 2008 2008 Warto  kosztorysowa 200 200

Wychowawczy a) bud et jst 80

Wielofunkcyjna w B kowie b) bud et pa stwa

- standaryzacja i pozosta e remonty c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne 120

1.139 Powiat wiecki Dostosowanie Domu Pomocy 2007 2008 Warto  kosztorysowa 225 75 150

Spo ecznej w Go uszycach - a) bud et jst 75 150

Standaryzacja i pozosta e remonty b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.140 Powiat wiecki rodek Interwencji Kryzysowej - 2008 2008 Warto  kosztorysowa 150 150

utworzenie hostelu a) bud et jst 150

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.141 Powiat wiecki Program Pomocy Dziecku i Rodzinie 2007 2013 Warto  kosztorysowa 2150 155 275 255 270 358 420 417

Tworzenie zawodowej rodzinnej a) bud et jst 148 42 39 41 54 63 62

opieki zast pczej b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE 233 216 229 304 357 355

e) inne 7

1.142 Powiat wiecki Wdro enie bud etu zadaniowego 2008 2010 Warto  kosztorysowa 500 166 166 168

w Powiecie wieckim a) bud et jst 25 25 25

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE 141 141 143

e) inne

1.143 Powiat wiecki Rozwój e-administracji 2008 2009 Warto  kosztorysowa 580 289 291

Starostwa Powiatowego a) bud et jst 43 44

w wieciu b) bud et pa stwa
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c) rodki prywatne

d) rodki UE 246 247

e) inne

1.144 Powiat wiecki Wsparcie potencja u administracji 2008 2010 Warto  kosztorysowa 500 100 200 200

Starostwa Powiatowego w wieciu a) bud et jst 15 30 30

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE 85 170 170

e) inne

1.145 Powiat wiecki Promocja Powiatu wieckiego 2011 2012 Warto  kosztorysowa 350 280 70

a) bud et jst 2 1

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE 238 59

e) inne 40 10

1.146 Powiat wiecki Powiatowy e-zasób 2008 2013 Warto  kosztorysowa 8000 1360 1360 1360 1360 1360 1200

geodezyjno-kartograficzny a) bud et jst 210 210 210 210 210 150

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE 1150 1150 1150 1150 1150 1050

e) inne

1.147 Gmina Bukowiec Budowa kompleksu boisk 2008 2011 Warto  kosztorysowa 1000
sportowych w gminie Bukowiec a) bud et jst

w ramach projektu b) bud et pa stwa

„Boisko w mojej gminie-Orlik 2012” c) rodki prywatne

w m. Bukowiec d) rodki UE

e) inne

1.148 Gmina Bukowiec Budowa kompleksu boisk 2008 2011 Warto  kosztorysowa 1000
sportowych w gminie Bukowiec a) bud et jst

w ramach projektu b) bud et pa stwa

„Boisko w mojej gminie-Orlik 2012” c) rodki prywatne

w m. Przysiersk d) rodki UE

e) inne
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1.149 Gmina Warlubie Wykonanie projektów budowlanych 2008 2008 Warto  kosztorysowa 70
Sala sportowo korekcyjna a) bud et jst

w szkole w Warlubiu b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.150 Gmina Warlubie Wykonanie projektów budowlanych 2008 2008 Warto  kosztorysowa 70
Sala sportowa w szkole a) bud et jst

w W. Komorsku b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.151 PUP wiecie Wspieranie bezrobotnych w 2006 2007 Warto  kosztorysowa 694

rozpocz ciu w asnej dzia alno ci a) bud et jst

gospodarczej. Klucze do rynku b) bud et pa stwa

pracy 2007, Nowy Start 2007 c) rodki prywatne

Algorytm rodków Funduszu Pracy d) rodki UE

e) inne

1.152 PUP wiecie Wspieranie osób m odych do 25 2006 2007 Warto  kosztorysowa 2553

roku ycia i absolwentów oraz a) bud et jst

promocja aktywno ci zawodowej b) bud et pa stwa

Klucze do rynku pracy – 2007 c) rodki prywatne

Algorytm rodków Funduszu Pracy d) rodki UE

e) inne

1.153 PUP wiecie Wspieranie bezrobotnych zw aszcza 2006 2007 Warto  kosztorysowa 3156
w szczególnej sytuacji na rynku a) bud et jst

pracy. b) bud et pa stwa

Nowy Start  2007 c) rodki prywatne

Algorytm rodków Funduszu Pracy d) rodki UE

e) inne

1.154 Gmina wiecie Budynki socjalne Gruczno 2009 2013 Warto  kosztorysowa 4000
i dalsze a) bud et jst

lata b) bud et pa stwa
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c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.155 Gmina wiecie Boisko pi karskie o nawierzchni 2008 2010 Warto  kosztorysowa 1830
syntetycznej KS Wda a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.156 Gmina wiecie Budynki socjalne - Czaple 2011 2012 Warto  kosztorysowa 2000

a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.157 Gmina wiecie Budowa wietlicy wiejskiej w 2008 2011 Warto  kosztorysowa 750

Czaplach a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.158 Gmina wiecie Budowa schroniska dla zwierz t 2009 2013 Warto  kosztorysowa 650
i dalsze a) bud et jst

lata b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.159 Gmina wiecie Inwestycje w tereny zielone 2008 2013 Warto  kosztorysowa 1143
i dalsze a) bud et jst

lata b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne
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1.160 Gmina wiecie Miejska Biblioteka Publiczna 2012 2013 Warto  kosztorysowa 3000
a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.161 Gmina wiecie Budowa Inkubatora 2013 i dalsze  Warto  kosztorysowa 6000
Przedsi biorczo ci lata a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.162 Gmina wiecie Rewitalizacja krytej p ywalni 2012 2013 Warto  kosztorysowa 4200

i dalsze a) bud et jst

lata b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.163 Gmina wiecie Budowa boisk wielofunkcyjnych 2012 2013 Warto  kosztorysowa 1200

i dalsze a) bud et jst

lata b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.164 Gmina wiecie Rozbudowa systemu monitoringu 2009 2011 Warto  kosztorysowa 90
a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.165 Gmina wiecie Budynek socjalny Terespol 2008 2008 Warto  kosztorysowa 1254
a) bud et jst

b) bud et pa stwa
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c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.166 Gmina wiecie Modernizacja wietlic wiejskich 2009 2013 Warto  kosztorysowa 900
i dalsze a) bud et jst

lata b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.167 Gmina Dragacz Budowa wietlicy wiejskiej 2008 2012 Warto  kosztorysowa

w miejscowo ci Dolna Grupa a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.168 Gmina Lniano Zagospodarowanie 2009 2009 Warto  kosztorysowa 800

ogólnodost pnego terenu a) bud et jst

wypoczynkowego wraz z b) bud et pa stwa
pieliskiem poprzez budow

doj cia, dojazdu, parkingu c) rodki prywatne

i placu zabaw w miejscowo ci d) rodki UE

Ostrowite e) inne

1.169 Gmina Pruszcz Budowa skweru – centrum integracji 2009 2010 Warto  kosztorysowa 550

i wypoczynku mieszka ców a) bud et jst

w Pruszczu z przebudow  doj b) bud et pa stwa

i chodników w ci gu ulic c) rodki prywatne

ówna, Szkolna, Ko cielna i d) rodki UE

Wyzwolenia e) inne

1.170 Gmina Warlubie Termomodernizacja budynków 2009 2011 Warto  kosztorysowa 1500

szkó  na terenie gminy a) bud et jst

Warlubie b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne
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1.171 Gmina Warlubie Sala gimnastyczna przy szkole 2009 2010 Warto  kosztorysowa 1000

w W. Komorsku a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.172 Gmina Warlubie Rozbudowa Gminnej Przychodni 2010 2011 Warto  kosztorysowa 500

w Warlubiu a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.173 Gmina Warlubie Zwi kszenie dost pu do Internetu 2009 2009 Warto  kosztorysowa 100

a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.174 Gmina Warlubie Uporz dkowanie urbanistyczne 2009 2011 Warto  kosztorysowa 180

i planistyczne a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.175 Gmina Warlubie Budowa Sali korekcyjnej 2009 2010 Warto  kosztorysowa 800

w Warlubiu a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.176 Gmina Warlubie ORLIK 2009 2009 Warto  kosztorysowa 1000

a) bud et jst

b) bud et pa stwa
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c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.177 PUP wiecie Zwi kszenie dost pu do us ug 2008 2013 Warto  kosztorysowa 10000

i instrumentów wiadczonych a) bud et jst

na rzecz bezrobotnych b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

1.178 PUP wiecie Podniesienie jako ci us ug 2008 2013 Warto  kosztorysowa 500

wiadczonych na rzecz a) bud et jst

bezrobotnych b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne



156

6.2. Gospodarka

L.p
Dzi

 Rozdz Nazwa inwestora Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin Termin Koszty i ród a finans. Nak ady do poniesienia w poszczególnych latach (w tys. z )

rozp. zak. w tys. z OGÓ EM 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2.1 Inwestorzy Rozwój przemys u 2004 2006 Warto  kosztorysowa 500 100 200 200 0 0 0 0 0 0 0

prywatni rolno-spo ywczego a) bud et jst 0

na terenie Gminy Drzycim b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 250 50 100 100

d) rodki UE 250 50 100 100

e) inne 0

2.2 .010 .01008 Gmina Drzycim Oczyszczenie koryta 2005 2005 Warto  kosztorysowa 85 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0

Strugi Drzycimskiej z namu u a) bud et jst 15 15

i resztek pochodzenia b) bud et pa stwa 30 30

ro linnego c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0

e) inne 40 40

2.3 Gmina Drzycim Uzbrojenie terenu pod 2008 2013 Warto  kosztorysowa 240 0 0 0 0 40 40 40 40 40 40

budownictwo mieszkaniowe a) bud et jst 240 40 40 40 40 40 40

us ugi i handel b) bud et pa stwa 0

w miejscowo ciach c) rodki prywatne 0

Drzycim i Gródek d) rodki UE 0

e) inne 0

2.4 Inwestorzy Rozwój przemys u 2007 2013 Warto  kosztorysowa 750 0 0 0 150 100 100 100 100 100 100

prywatni rolno-spo ywczego a) bud et jst 0

i przetwórstwa na terenie b) bud et pa stwa 0

Gminy Drzycim c) rodki prywatne 750 150 100 100 100 100 100 100

d) rodki UE 0

e) inne 0

2.5 Gmina wiekatowo Wspomaganie bazy 2004 2013 Warto  kosztorysowa 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

ekonomicznej i zasobów a) bud et jst 157 40 13 13 13 13 13 13 13 13 13

ludzkich b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 343 10 37 37 37 37 37 37 37 37 37

e) inne 0
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2.6 Zak ad Rolny Modernizacja gorzelni oraz 2004 2006 Warto  kosztorysowa 2500 0 1250 1250 0 0 0 0 0 0 0

Szewno obiektów do produkcji i uboju a) bud et jst 626 313 313

drobiu na terenie Gminy b) bud et pa stwa 0

wiekatowo c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 1874 937 937

e) inne 0

2.7 Cezary Zawi lak Budowa ubojni drobiu 2004 2005 Warto  kosztorysowa 3000 2000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0

na terenie Gminy Pruszcz a) bud et jst 0

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 1000 1000

d) rodki UE 2000 1000 1000

e) inne 0

2.8 "Wielki Ptak" Rozbudowa istniej cej strusiarni 2005 2006 Warto  kosztorysowa 100 0 70 30 0 0 0 0 0 0 0

Spó ka zoo do tuczu strusi mi snych a) bud et jst 0

w owienie b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 20 20

d) rodki UE 60 30 30

e) inne 20 20

2.9 RSP owin Budowa obory 2005 2006 Warto  kosztorysowa 200 0 80 120 0 0 0 0 0 0 0

z obiektami towarzysz cymi a) bud et jst 0

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 40 40

d) rodki UE 120 120

e) inne 40 40

2.10 RSP owin Budowa królikarni 2004 2006 Warto  kosztorysowa 70 20 30 20 0 0 0 0 0 0 0

a) bud et jst 0

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 15 15

d) rodki UE 20 20

e) inne 35 5 30

2.11 Zak ad Rozbudowa zak adu 2004 2006 Warto  kosztorysowa 1000 350 350 300 0 0 0 0 0 0 0

Przetwórstwa przetwórstwa mi snego a) bud et jst 0

Mi snego b) bud et pa stwa 0
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Marek Rokita c) rodki prywatne 550 200 200 150

d) rodki UE 450 150 150 150

e) inne 0

2.12 "Fale czyk" Budowa zak adu produkcji 2004 2006 Warto  kosztorysowa 598 100 300 198 0 0 0 0 0 0 0

Kot y, Kominy, paliw odnawialnych w Pruszczu a) bud et jst 0

Filtry b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 298 50 150 98

d) rodki UE 300 50 150 100

e) inne 0

2.13 RSP owin Budowa suszarni zbó 2008 2013 Warto  kosztorysowa 350 0 0 0 0 60 60 60 60 60 50

i innych produktów rolnych a) bud et jst 0

budowa m yna i zak adu b) bud et pa stwa 0

przetwórstwa warzyw i zbó c) rodki prywatne 75 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

w owinie d) rodki UE 176 31 31 31 31 31 21

e) inne 99 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

2.14 Zak ad Modernizacja maszyn i linii 2008 2009 Warto  kosztorysowa 250 0 0 0 0 125 125 0 0 0 0

Przetwórstwa technologicznej a) bud et jst 0

Mi snego na terenie Gminy Pruszcz b) bud et pa stwa 0

Kazimierz c) rodki prywatne 125 62,5 62,5

Nowakowski d) rodki UE 125 62,5 62,5

e) inne 0

2.15 Prywatny Budowa wytwórni materia ów 2004 2004 Warto  kosztorysowa 4200 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

inwestor budowlanych w technologii a) bud et jst 0

"Hydromex" b) bud et pa stwa 0

na terenie Gminy wiecie c) rodki prywatne 4200 4200

d) rodki UE 0

e) inne 0

2.16 Prywatny Park logistyczno-magazynowy 2005 2008 Warto  kosztorysowa 2000 0 200 600 600 600 0 0 0 0 0

inwestor a) bud et jst 0

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 2000 200 600 600 600

d) rodki UE 0

e) inne 0
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2.17 710 71095 Gmina wiecie Budowa Parku 2008 2010 Warto  kosztorysowa 2500 0 0 0 0 500 1000 1000 0 0 0

Technologicznego a) bud et jst 800 200 300 300

Centrum Transferu Technologii b) bud et pa stwa 0

w Gminie wiecie c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 1700 300 700 700

e) inne 0

2.18 900 90095 Gmina wiecie Strefa Rozwoju Gospodarczego 2004 2006 Warto  kosztorysowa 12708 128 1780
1080

0 0 0 0 0 0 0 0

Vistula Park I w wieciu a) bud et jst 4708 48 660 4000

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 8000 80 1120 6800

e) inne 0

2.18a Gmina wiecie Strefa Rozwoju Gospodarczego 2013 i dalsze Warto  kosztorysowa 10600

„Vistula Park I” lata a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

2.19 Gmina wiecie Strefa Rozwoju Gospodarczego 2009 2012 Warto  kosztorysowa 4000
Vistula Park II w Sulnowie a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

2.20 921 92109 Gmina wiecie Wykupy gruntów na terenie 2004 2005 Warto  kosztorysowa 310 160 150 0 0 0 0 0 0 0 0

Lokalnej Strefy Rozwoju a) bud et jst 310 160 150

Gospodarczego Vistula Park b) bud et pa stwa 0

wiecie c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0

e) inne 0

2.21 700 70095 Gmina wiecie Wykup nieruchomo ci od 2004 2004 Warto  kosztorysowa 310 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AMW a) bud et jst 310 310

b) bud et pa stwa 0
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c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0

e) inne 0

2.22 Inwestor prywatny Budowa obiektu 2004 2004 Warto  kosztorysowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

z przeznaczeniem na a) bud et jst 0

dzia alno  gastronomiczn b) bud et pa stwa 0

Gmina Nowe c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0

e) inne 0

2.23 Inwestor prywatny Budowa placu na przyj cie 2004 2006 Warto  kosztorysowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10000 ton w gla jako sk adu a) bud et jst 0

buforowego Kompanii W glowej b) bud et pa stwa 0

w Laskowicach, modernizacja c) rodki prywatne 0

stacji paliw w Laskowicach d) rodki UE 0

e) inne 0

2.24 Polpak Karton Rozbudowa i modernizacja 2004 2008 Warto  kosztorysowa 33000
2000

0
1000

0 1000 1000 1000 0 0 0 0 0

Sp. zo.o. zak adu produkcji tektury a) bud et jst 0

i opakowa  w Polednie b) bud et pa stwa 3000 3000

c) rodki prywatne 22000
1400

0 5000 1000 1000 1000

d) rodki UE 8000 3000 5000

e) inne 0

2.25 Zak ad Rozbudowa Zak adu 2005 2006 Warto  kosztorysowa 1000 0 550 500 0 0 0 0 0 0 0

Przetwórstwa Przetwórstwa Mi snego a) bud et jst 0

Mi snego w Niewie cinie b) bud et pa stwa 0

„Sznajdrowscy” c) rodki prywatne 400 200 200

d) rodki UE 600 300 300

e) inne 0

2.26 GSSCh Budowa podczyszczalni cieków 2005 2006 Warto  kosztorysowa 1000 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0

Pruszcz dla Zak adu Przetwórstwa Mi snego a) bud et jst 0

Gminnej Spó dzielni Samopomoc b) bud et pa stwa 0

Ch opska c) rodki prywatne 400 200 200

d) rodki UE 600 300 300
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e) inne 0

2.27 Gmina Osie Stworzenie Gminnego O rodka 2008 2009 Warto  kosztorysowa 60

Rozwoju Przedsi biorczo ci a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

2.28 Gmina wiecie Rozwój gospodarczy i spo eczny 2008 2011 Warto  kosztorysowa 8900

na zdegradowanym obszarze a) bud et jst

powojskowym II etap b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

2.29 Gmina Warlubie Realizacja lokalnej strefy rozwoju 2009 2011 Warto  kosztorysowa 1200

gospodarczego gminy Warlubie a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne



6.3. Turystyka

L.p Dzia Rozdz. Nazwa inwestora Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin Termin Koszty i ród a finans. Nak ady do poniesienia w poszczególnych latach (w tys. z )

rozp. zak. w tys. z
OGÓ

EM 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3.1 Gmina Osie Oczyszczenie koryta rzeki 2007 2013 Warto  kosztorysowa 250

Wdy z namulenia i resztek a) bud et jst

pochodzenia ro linnego b) bud et pa stwa

w obr bie wsi Tle c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

3.2 Gmina Osie Zagospodarowanie turystyczne 2007 2013 Warto  kosztorysowa 540
rzeki Wdy - budowa przystani a) bud et jst 162

z miejscami postoju dla turystyki b) bud et pa stwa 54

kajakowej, tablice informacyjne c) rodki prywatne 0

przystanki wodne I etap d) rodki UE 324

e) inne 0

3.3 710 71004 Gmina Osie Wyznaczenie i uzbrojenie 2005 2008 Warto  kosztorysowa 160 0 40 40 40 40 0 0 0 0 0

terenów inwestycyjnych dla a) bud et jst 40 10 10 10 10

obs ugi turystyki na terenie b) bud et pa stwa 0

gminy c) rodki prywatne 40 10 10 10 10

d) rodki UE 80 20 20 20 20

e) inne 0

3.4
Gmina

wiekatowo Rozwój agroturystyki 2004 2006 Warto  kosztorysowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) bud et jst 0

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0

e) inne 0

3.4a Gmina Budowa 2 pól biwakowych 2008 2013 Warto  kosztorysowa 970
wiekatowo nad jeziorem wiekatowskim a) bud et jst

i Szewie skim b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

3.5 Agencja Restauracja zabytków w 2008 2010 Warto  kosztorysowa 1000 0 0 0 0 340 340 320 0 0 0
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L.p Dzia Rozdz. Nazwa inwestora Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin Termin Koszty i ród a finans. Nak ady do poniesienia w poszczególnych latach (w tys. z )

rozp. zak. w tys. z
OGÓ

EM 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nieruchomo ci Szewnie i St kach oraz a) bud et jst 250 85 85 80

Skarbu Pa stwa renowacja parków wpisanych b) bud et pa stwa 0

w Szewnie do rejestru zabytków c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 750 255 255 240

e) inne 0

3.6 630 63095 Gmina Bukowiec Zagospodarowanie terenów  wokó 2010 2013 Warto  kosztorysowa 480 160 160 160

jeziora w m. Branica a) bud et jst 72 24 24 24

stanowi cych baz  turystyczn b) bud et pa stwa 0

gminy c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 408 136 136 136

e) inne 0

3.7 921 92120 Gmina Nowe Restauracja i rewitalizacja 2007 2009 Warto  kosztorysowa 450

zabytkowych budynków a) bud et jst

miejskich i ich otoczenia b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

3.8 630 63003 Gmina Nowe Budowa szlaku turystyczno- 2008 2011 Warto  kosztorysowa 300
spacerowego Nowe-Rych awa a) bud et jst

a tak e cie ki rowerowe b) bud et pa stwa

w pobli u rzeki Wis y c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

3.9 925 92502 Gmina Nowe Rewaloryzacja przestrzeni zabytkowych 2007 2011 Warto  kosztorysowa 100
uk adów rurealistycznych w zakresie a) bud et jst

infrastruktury Dolnej Wis y b) bud et pa stwa

i Skarpy Nadwisla skiej c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

3.10 921 92113 Gmina Nowe Rewaloryzacja przestrzeni zabytkowych 2008 2011 Warto  kosztorysowa 100
uk adów rurealistycznych w zakresie a) bud et jst

Infrastruktury - b) bud et pa stwa

Przebudowa amfiteatru c) rodki prywatne
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L.p Dzia Rozdz. Nazwa inwestora Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin Termin Koszty i ród a finans. Nak ady do poniesienia w poszczególnych latach (w tys. z )

rozp. zak. w tys. z
OGÓ

EM 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
d) rodki UE

e) inne

3.11 630 63003 Gmina Nowe Modernizacja bazy turystycznej 2010 2013 Warto  kosztorysowa 2000
i infrastruktury kanalizacyjnej, a) bud et jst

poprawa stanu dróg i linii b) bud et pa stwa

energetycznych G odowo-Osiny c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

3.12 Gmina wiecie Rewitalizacja Zamku 2008 2012 Warto  kosztorysowa 10250

Pokrzy ackiego i terenów a) bud et jst

przyleg ych b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

3.13 630 63095 Gmina wiecie Modernizacja O rodka 2004 2006 Warto  kosztorysowa 750 250 250 250 0 0 0 0 0 0 0

Wypoczynkowego w Decznie a) bud et jst 500 125 125 250

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 250 125 125

e) inne 0

3.14 630 63095 Gmina Drzycim Zagospodarowanie 2011 2013 Warto  kosztorysowa 480 0 0 0 0 0 0 0 160 160 160

zbiornika wodnego a) bud et jst 240 80 80 80

jezioro Gródek i terenów b) bud et pa stwa 0

przyleg ych jako bazy c) rodki prywatne 0

turystycznej gminy d) rodki UE 240 80 80 80

e) inne 0

3.15 Gmina wiecie Zagospodarowanie turystyczne 2008 2009 Warto  kosztorysowa 650
Szlaku Wodnego Wdy a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

3.16 Gmina Drzycim Turystyczne zagospodarowanie 2008 2010 Warto  kosztorysowa 350
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rozp. zak. w tys. z
OGÓ

EM 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
szlaku wodnego rzeki Wdy a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

3.17 Gmina Pruszcz Remont konserwatorski ko cio a w 2007 2010 Warto  kosztorysowa 500

Wa dowie a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

3.18 Gmina Pruszcz Remont konserwatorski 2007 2010 Warto  kosztorysowa 500

ko cio a w Topolnie a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

3.19 Gmina Osie Budowa Centrum Obs ugi 2008 2010 Warto  kosztorysowa 60

Ruchu Turystycznego a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

3.20 Gmina Osie Zagospodarowanie turystyczne 2007 2010 Warto  kosztorysowa 800

rzeki Wdy z przystankami a) bud et jst

kajakowymi i polami biwakowymi b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

3.21 Gmina Osie Oczyszczenie koryta rzeki Wdy 2007 2015 Warto  kosztorysowa 3000

z osadów dennych w obr bie a) bud et jst

wsi Tle b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne
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rozp. zak. w tys. z
OGÓ

EM 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
d) rodki UE

e) inne

3.22 Gmina wiecie Odbudowa skrzyd a pó nocnego 2008 2013 Warto  kosztorysowa 10000

zamku krzy ackiego a) bud et jst

i zagospodarowanie przyzamcza b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

3.23 Gmina wiecie Rewitalizacja o rodka 2008 2012 Warto  kosztorysowa 1250

wypoczynkowego nad jeziorem i dalsze a) bud et jst

Deczno lata b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

3.24 Gmina wiecie Turystyczne oznakowanie miasta 2008 2009 Warto  kosztorysowa 50

a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

3.25 Gmina wiecie Rewitalizacja Campingu 2012 2013 Warto  kosztorysowa 500

przy ul. Zamkowej a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

3.26 Gmina Warlubie Rozwój lokalnego produktu 2009 2011 Warto  kosztorysowa 1000

turystycznego opartego waloryzacj a) bud et jst

dziedzictwa kulturowego b) bud et pa stwa

krajobrazowego i przyrodniczego c) rodki prywatne

gminy Warlubie d) rodki UE

e) inne

3.27 Gmina Warlubie Rozwój turystyki – budowa cie ki 2009 2011 Warto  kosztorysowa 2000
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rozp. zak. w tys. z
OGÓ

EM 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
rowerowej Krusze-Osiek-Bzowo-Lipinki a) bud et jst

-Warlubie-Rulewo-Bu nia b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

3.28 Gmina Warlubie Promocja walorów turystycznych - 2010 2011 Warto  kosztorysowa 100

punkt turystyczny a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

3.29 Gmina Warlubie Tworzenie centrów odnowy 2008 2011 Warto  kosztorysowa 600

wsi i obszarów rekreacji a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

3.30 Gmina Osie Zagospodarowanie pla y gminnej 2006 2010 Warto  kosztorysowa 60

z k pieliskiem w Tleniu a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne
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6.4. Infrastruktura

L.p Dzia
Rozdz

.
Nazwa

inwestora Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin Termin Koszty i ród a finans. Nak ady do poniesienia w poszczególnych latach (w tys. z )

rozp. zak. w tys. z
OGÓ

EM 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4.1 900 90001 Gmina Osie Budowa sieci kanalizacyjnej 2004 2005 Warto  kosztorysowa 3737 2173 1564 0 0 0 0 0 0 0 0

wraz z przepompowniami a) bud et jst 2038 1185 853

we wsiach Tle , Wierzchy, b) bud et pa stwa 0

ek i kolektorem do c) rodki prywatne 0

oczyszczalni w Osiu d) rodki UE 1699 988 711

e) inne 0

4.2 Gmina Osie Budowa kanalizacji sanitarnej 2006 2007 Warto  kosztorysowa 676
ci nieniowo-grawitacyjnej a) bud et jst

dla m. Pruskie b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.3 Gmina Osie Modernizacja sieci 2010 2013 Warto  kosztorysowa 300

wodoci gowej w Osie - a) bud et jst

wymiana rur azbestowych na nowe b) bud et pa stwa

technologie c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.4 900 90001 Gmina Osie Utworzenie i wspomaganie 2004 2005 Warto  kosztorysowa 105 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0

systemu zarz dzania a) bud et jst 75 45 30

gospodark  wodno- ciekow b) bud et pa stwa 0

odpadami i pozosta c) rodki prywatne 0

infrastruktur  komunaln d) rodki UE 0

e) inne 30 30

4.5 900 90001 Gmina Osie Budowa przydomowych 2004 2013 Warto  kosztorysowa 580 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60

oczyszczalni cieków a) bud et jst 0

w obr bie zabudowy b) bud et pa stwa 0

rozproszonej na terenie gminy c) rodki prywatne 290 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30

d) rodki UE 290 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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Rozdz

.
Nazwa

inwestora Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin Termin Koszty i ród a finans. Nak ady do poniesienia w poszczególnych latach (w tys. z )

rozp. zak. w tys. z
OGÓ

EM 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

e) inne 0

4.6 Gmina Osie Modernizacja i rozbudowa sieci 2007 2012 Warto  kosztorysowa 3200
sanitarnej w gminie Osie a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.7 900 90001 Gmina Osie Budowa sieci kanalizacyjnej 2004 2005 Warto  kosztorysowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

we wsi Jaszcz i pod czenie a) bud et jst 0

do Czerska wieckiego b) bud et pa stwa 0

(gmina Je ewo) c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0

e) inne 0

4.8 400 40002 Gmina Osie Modernizacja uj cia wody 2004 2004 Warto  kosztorysowa 569 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0

we wsi Jaszcz a) bud et jst 569 569 0

b) bud et pa stwa 0  0 0

c) rodki prywatne 0  0 0

d) rodki UE 0 0 0

e) inne 0  0  0

4.9 400 40002 Gmina Osie Modernizacja uj cia wody 2009 2011 Warto  kosztorysowa 750

we wsi Osie wraz z systemem a) bud et jst

uzdatniania b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.10 .010 .01008 Gmina Osie Projekt odbudowy systemu 2006 2006 Warto  kosztorysowa 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0

melioracji na terenie gminy a) bud et jst 20 20

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 20 20

e) inne 0

4.11 .010 .01008 Gmina Osie Modernizacja systemu 2007 2013 Warto  kosztorysowa 800 0 0 0 100 100 0 0 0 600 0

melioracji na terenie gminy a) bud et jst 160 30 30 100
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Rozdz

.
Nazwa

inwestora Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin Termin Koszty i ród a finans. Nak ady do poniesienia w poszczególnych latach (w tys. z )

rozp. zak. w tys. z
OGÓ

EM 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 400 50 50 300

e) inne 240 20 20 200

4.12 Gmina Osie Modernizacja sk adowiska 2008 2013 Warto  kosztorysowa 50
odpadów komunalnych a) bud et jst

w Osiu - wdro enie systemu b) bud et pa stwa

segregacji i selektywnego c) rodki prywatne

gromadzenia odpadów d) rodki UE

oraz ich zagospodarowywania e) inne

4.13 900 90005 Gmina Osie Zmiana systemów grzewczych 2009 2013 Warto  kosztorysowa 180
w obiektach gminnych a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.14 600 60016 Gmina Osie Modernizacja ulic: Klonowej 2009 2013 Warto  kosztorysowa 1150

bowej i Wierzbowej w m. Tle a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.15 600 60016 Gmina Osie Modernizacja dróg gminnych 2004 2013 Warto  kosztorysowa 1240 60 60 200 200 120 120 120 120 120 120

a) bud et jst 680 60 60 100 100 60 60 60 60 60 60

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 560 100 100 60 60 60 60 60 60

e) inne 0

4.15a Gmina Osie Przebudowa drogi gminnej 2008 2009 Warto  kosztorysowa 1100
cz cej drog  powiatow  Osie-Tle a) bud et jst

z drog  Osie-Stara Rzeka b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE
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.
Nazwa

inwestora Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin Termin Koszty i ród a finans. Nak ady do poniesienia w poszczególnych latach (w tys. z )

rozp. zak. w tys. z
OGÓ

EM 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

e) inne

4.16 Gmina Osie Modernizacja budynku 2008 2010 Warto  kosztorysowa 100
SPZOZ "Gminna Przychodnia" a) bud et jst

w Osiu b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.17 801 80195 Gmina Osie Rozbudowa budynku 2007 2010 Warto  kosztorysowa 3600
Zespo u Szkó  w Osiu a) bud et jst

przy ul. Szkolnej b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.18 900 90001 Gmina Osie Budowa kanalizacji sanitarnej 2010 2012 Warto  kosztorysowa 1150

we wsi Miedzno i pod czenie a) bud et jst

do kolektora w Osiu b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.19 Gmina Osie Budowa kanalizacji sanitarnej 2007 2009 Warto  kosztorysowa 5418

ci nieniowo-grawitacyjnej a) bud et jst

dla m. Wa kowiska, Brzeziny b) bud et pa stwa

oraz Osie c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.20 Gmina Osie Modernizacja i rozbudowa sieci 2007 2012 Warto  kosztorysowa 1500
wodoci gowej w gminie Osie a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.21 Gmina Osie Wybudowanie nowej kwatery 2007 2009 Warto  kosztorysowa 750
sk adowania na sk adowisku a) bud et jst
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.
Nazwa

inwestora Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin Termin Koszty i ród a finans. Nak ady do poniesienia w poszczególnych latach (w tys. z )

rozp. zak. w tys. z
OGÓ

EM 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

odpadów komunalnych b) bud et pa stwa

w Osiu c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.22 900 Gmina Osie Budowa nowego o wietlenia 2004 2013 Warto  kosztorysowa 520 30 30 30 30 250 30 30 30 30 30

terenów zurbanizowanych a) bud et jst 395 30 30 30 30 125 30 30 30 30 30

i wymiana starego o wietlenia b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 125 125

e) inne 0

4.23 Gmina Osie Modernizacja Stadionu Sportowego 2009 2013 Warto  kosztorysowa 500
w Osiu a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.24

4.25 600 60016 Gmina Osie Budowa chodników 2005 2013 Warto  kosztorysowa 580 0 80 100 100 50 50 50 50 50 50

i parkingów na terenie gminy a) bud et jst 580 80 100 100 50 50 50 50 50 50

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0

e) inne 0

4.26 Gmina Osie Modernizacja obiektu 2004 2007 Warto  kosztorysowa 240 70 40 60 70 0 0 0 0 0 0

Urz du Gminy w Osiu a) bud et jst 240 70 40 60 70

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0

e) inne 0

4.27 801 80195 Gmina Osie Modernizacja Gminnego 2009 2013 Warto  kosztorysowa 2000

rodka Kultury w Osiu a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne
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Nazwa

inwestora Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin Termin Koszty i ród a finans. Nak ady do poniesienia w poszczególnych latach (w tys. z )

rozp. zak. w tys. z
OGÓ

EM 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

d) rodki UE

e) inne

4.28 900 90001 Gmina Osie Modernizacja oczyszczalni cieków 2010 2013 Warto  kosztorysowa 650
 w Osiu – dobudowa osadnika a) bud et jst

wtórnego b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.29 630 63095 Gmina Osie Budowa systemu cie ek rowerowych 2009 2013 Warto  kosztorysowa 1600
Osie- ur, Osie-Miedzno a) bud et jst

Osie-Tle , Wa kowiska-Brzeziny b) bud et pa stwa

Tle ek c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.30 900 90001 Gmina Drzycim Budowa sieci kanalizacji 2004 2004 Warto  kosztorysowa

sanitarnej z przy czami a) bud et jst 45 45

do budynków przy ul. b) bud et pa stwa 0

Osiedlowej, Szkolnej c) rodki prywatne 0

w Drzycimiu d) rodki UE 100 100

e) inne 0

4.31 .010 .01010 Gmina Drzycim Modernizacja odstojnika 2004 2004 Warto  kosztorysowa 293,6 293,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i kanalizacji wód pop ucznych a) bud et jst 146,8 146,8

Modernizacja stacji uzdatniania b) bud et pa stwa 0

wody w miejscowo ci c) rodki prywatne 0

Drzycim d) rodki UE 146,8 146,8

e) inne 0

4.32 .010 .01010 Gmina Drzycim Modernizacja uj cia 2005 2005 Warto  kosztorysowa 73 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0

wody w Jastrz biu a) bud et jst 51 51

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 22 22

e) inne 0

4.33 Inwestor Budowa ma ej 2004 2005 Warto  kosztorysowa 6000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0
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inwestora Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin Termin Koszty i ród a finans. Nak ady do poniesienia w poszczególnych latach (w tys. z )

rozp. zak. w tys. z
OGÓ

EM 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
prywatny

elektrowni "Gródeczek" a) bud et jst 0

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 3000 1000 2000

d) rodki UE 3000 2000 1000

e) inne 0

4.34 .010 .01008 Gmina Drzycim Odbudowa i modernizacja 2004 2006 Warto  kosztorysowa 270 25 90 155 0 0 0 0 0 0 0
Inwestorzy
prywatni systemu melioracji a) bud et jst 25 10 15

na terenie gminy b) bud et pa stwa 100 10 40 50

c) rodki prywatne 70 10 20 40

d) rodki UE 0

e) inne 75 5 20 50

4.35 900 90001 Gmina Drzycim Kanalizacja sanitarna 2005 2005 Warto  kosztorysowa 610 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0

ul. Podgórna, Ko cielna, a) bud et jst 305 305

Szkolna w Drzycimiu b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 305 305

e) inne 0

4.36 Gmina Drzycim Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 2008 2010 Warto  kosztorysowa 4000
1. Drzycim - Jastrz bie a) bud et jst

2. w miejscowo ci Drzycim b) bud et pa stwa

ul. Ko cielna, Szkolna, Podgórna c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.37 Gmina Drzycim Przebudowa dróg gminnych w 2009 2011 Warto  kosztorysowa 1441

Drzycimiu a) bud et jst

ulica: Kolejowa, Osiedlowa i Okr na b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.38 600 60016 Gmina Drzycim Gródek - modernizacja 2005 2005 Warto  kosztorysowa 320 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0

nawierzchni dróg a) bud et jst 160 160
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osiedlowych b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 160 160

e) inne 0

4.39 900 90001 Gmina Drzycim Budowa stacji zlewnej cieków 2010 2011 Warto  kosztorysowa 300
dowo onych z instalacj a) bud et jst

zbiornika wyrównawczego b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.40 900 90003 Gmina Drzycim Zakup i monta  wagi oraz 2005 2006 Warto  kosztorysowa 300 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0

budowa budynku socjalnego a) bud et jst 100 50 50

i technicznego na wysypisku b) bud et pa stwa 100 50 50

odpadów komunalnych c) rodki prywatne 0

w Sieros awku d) rodki UE 100 50 50

e) inne 0

4.41 900 90001 Gmina Drzycim Realizacja kanalizacji sanitarnej 2010 2013 Warto  kosztorysowa 508

 w m. Sieros aw, Drzycim a) bud et jst

- 60 przy czy. b) bud et pa stwa

Kolektor t oczny 6,5 km. c) rodki prywatne

przykanaliki – 0,6 km d) rodki UE

e) inne

4.42 900 90001 Gmina Drzycim Rozbudowa i modernizacja 2010 2013 Warto  kosztorysowa 260
sieci kanalizacyjnej wsi a) bud et jst

Gródek b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.43 900 90001 Gmina Drzycim Modernizacja oczyszczalni 2007 2007 Warto  kosztorysowa 130 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0

cieków komunalnych a) bud et jst 0

w Gródku b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 65 65
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e) inne 65 65

4.44 900 90001 Gmina Drzycim Realizacja 150 przydomowych 2010 2013 Warto  kosztorysowa 1470
oczyszczalni cieków a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.45 900 90003 Gmina Drzycim Modernizacja wysypiska 2009 2010 Warto  kosztorysowa 680 0 0 0 0 0 340 340 0 0 0

gminnego w a) bud et jst 228 114 114

miejscowo ci Sieros awek b) bud et pa stwa 226 113 113

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0

e) inne 226 113 113

4.46 400 40095 Gmina Drzycim Gazyfikacja miejscowo ci 2010 2013 Warto  kosztorysowa 2180

Drzycim a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.47 .010 .01008 Gmina Drzycim Odtworzenie melioracji 2007 2013 Warto  kosztorysowa 360 0 0 0 50 50 50 50 50 50 60

w ramach gospodarowania a) bud et jst 90 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 15

rolniczymi zasobami b) bud et pa stwa 90 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 15

wodnymi c) rodki prywatne 180 25 25 25 25 25 25 30

d) rodki UE 0

e) inne 0

4.48 900 90001 Gmina Drzycim Modernizacja dróg 2007 2008 Warto  kosztorysowa 525 0 0 0 262,5 262,5 0 0 0 0 0

osiedlowych w Drzycimiu: a) bud et jst 263 131,5 131,5

ul. Kwiatowa, Kolejowa, b) bud et pa stwa 0

Osiedlowa c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0

e) inne 262 131 131

4.49 .010
.01001

0 Gmina Drzycim Wykonanie pier cieniowego 2009 2009 Warto  kosztorysowa 330 0 0 0 0 0 330 0 0 0 0
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zasilania stacji a) bud et jst 165 165

wodoci gowej w miejscowo ci b) bud et pa stwa 0

Drzycim-Gródek c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0

e) inne 165 165

4.50 .010
.01001

0 Gmina Drzycim Wymiana sieci wodoci gowej 2009 2013 Warto  kosztorysowa 1500
w miejscowo ci Drzycim i Gródek a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.51 .010
.01001

0 Gmina Lniano Budowa kanalizacji 2004 2004 Warto  kosztorysowa 721,9 721,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sanitarnej w miejscowo ci a) bud et jst 224,3 224,3

dzim - III etap b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 497,6 497,6

e) inne 0

4.52 .010
.01001

0 Gmina Lniano Budowa kanalizacji 2004 2006 Warto  kosztorysowa 2555 27 1017 1511 0 0 0 0 0 0 0

grawitacyjnej i t ocznej wraz a) bud et jst 859 27 348 484

z przy czami i b) bud et pa stwa 0

przepompowniami c) rodki prywatne 0

w m. Ostrowite, J drzejewo d) rodki UE 1696 669 1027

i Lniano e) inne 0

4.53 600 60016 Gmina Lniano Modernizacja drogi gminnej 2007 2008 Warto  kosztorysowa 1500 0 0 0 700 800 0 0 0 0 0

piska - Mukrz a) bud et jst 525 245 280

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 975 455 520

e) inne 0

4.54 900 90002 Gmina Lniano Likwidacja wysypiska mieci 2008 2008 Warto  kosztorysowa 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Ostrowite a) bud et jst 50 50

b) bud et pa stwa 0
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c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0

e) inne 150 150

4.55 900 90002 Gmina Lniano Modernizacja wysypiska 2008 2009 Warto  kosztorysowa 500 0 0 0 0 125 375 0 0 0 0

mieci w Lnianku a) bud et jst 125 125

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0

e) inne 375 375

4.56 Gmina Lniano Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 2009 2011 Warto  kosztorysowa 11413

dla aglomeracji gminy Lniano a) bud et jst

w miejscowo ciach Lniano-W tfie, b) bud et pa stwa

Siemkowo, Jeziorki, Karolewo c) rodki prywatne

Lubodzie d) rodki UE

e) inne

4.57
Gmina

wiekatowo Przebudowa drogi gminnej 2008 2009 Warto  kosztorysowa 1114
nr 030814 C na odcinku od km 0+100 a) bud et jst

do km 1+050 i drogi gminnej nr b) bud et pa stwa

030812 C na odcinku od km 0+000 c) rodki prywatne

do km 0+180 we wsi Jania Góra d) rodki UE

e) inne

4.57a 600 60016
Gmina

wiekatowo Przebudowa drogi gminnej nr 2004 2006 Warto  kosztorysowa
57496

7,52
14000,

00 0,00
5749
67,52

030804C na odcinku od 0+000 km a) bud et jst
17389

0,26
5600,0

0 0,00
1738
90,26

do 1+000 km we wsi wiekatowo b) bud et pa stwa
56096,

75 0,00 0,00
5609
6,75

c) rodki prywatne 0,00 0,00 0,00 0,00

d) rodki UE
34498

0,51
8400,0

0 0,00
3449
80,51

e) inne 0,00 0,00 0,00 0,00

4.57b 600 60016 Gmina Przebudowa dróg gminnych w ulicy 2010 2011 Warto  kosztorysowa 935 0 0 0 0 0 0 285 650

wiekatowo Topolowej oraz dróg osiedlowych a) bud et jst 141 0 0 0 0 0 0 43 98

w wiekatowie Nr 030819C b) bud et pa stwa 93 0 0 0 0 0 0 28 65

c) rodki prywatne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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d) rodki UE 701 0 0 0 0 0 0 214 487

e) inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.57c Gmina Przebudowa drogi gminnej nr 2008 2013 Warto  kosztorysowa 1200

wiekatowo 030814C na odcinku od km 0+100 a) bud et jst

do km 1+050 i drogi gminnej b) bud et pa stwa

nr 030812C na odcinku od c) rodki prywatne

km 0+000 do km 0+180 d) rodki UE

we wsi Jania Góra e) inne

4.58 900 90001 Gmina Budowa kanalizacji 2004 2004 Warto  kosztorysowa 2228 2228 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wiekatowo sanitarnej we wsi a) bud et jst 169 169

Zalesie Królewskie i b) bud et pa stwa 0

wiekatowo - ul. Kamienna c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 1540 1540

e) inne 519 519

4.59 900 90001
Gmina

wiekatowo Budowa kanalizacji sanitarnej 2005 2005 Warto  kosztorysowa
82287

5,29 0
822875,2

9 0 0 0 0 0 0 0 0

grawitacyjnej i t ocznej z a) bud et jst
28508

1,66
285081,6

6

przy czami kanalizacyjnymi wraz b) bud et pa stwa
76827,

66 76827,66

z przepompowniami i c) rodki prywatne 0

zasilaniem energetycznym d) rodki UE
46096

5,97
460965,9

7

przepompowni we wsi Lipienica e) inne 0

4.60
Gmina

wiekatowo Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 2008 2011 Warto  kosztorysowa 800

zbiorczej w wiekatowie i a) bud et jst

oczyszczalni przydomowych w b) bud et pa stwa

zabudowie rozproszonej c) rodki prywatne

w miejscowo ci Lipienica, Ma e kie d) rodki UE
Jania Góra, Lubania Lipiny, St ki,

Tuszyny, wiekatowo, Zalesie
Królewskie e) inne

4.60a Gmina Budowa oczyszczalni przydomowych 2008 2013 Warto  kosztorysowa 500
wiekatowo w zabudowie rozproszonej a) bud et jst

w miejscowo ci Lipienica, Ma e kie b) bud et pa stwa

Jania Góra, Lubania Lipiny, St ki c) rodki prywatne
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wiekatowo d) rodki UE

e) inne

4.61 KPZM i UM we Rozbudowa urz dze 2005 2006 Warto  kosztorysowa 300 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0

oc awku pi trz cych i budowa a) bud et jst 0

zbiornika retencyjnego b) bud et pa stwa 0

we wsi Zalesie Królewskie na c) rodki prywatne 150 75 75

kompleksie k ok.175 ha d) rodki UE 150 75 75

po onych w zlewni rzeki Brdy e) inne 0

4.62 KPZM i UM we Odtworzenie melioracji 2005 2006 Warto  kosztorysowa 300 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0

oc awku szczegó owej oraz a) bud et jst 0

budowa zbiornika wodnego b) bud et pa stwa 0

na kompleksie k c) rodki prywatne 150 75 75

Lipienica - awy d) rodki UE 150 75 75

e) inne 0

4.63 KPZM i UM we Odbudowa cieku podstawowego 2005 2006 Warto  kosztorysowa 600 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0

oc awku "Struga graniczna" a) bud et jst 0

przebiegaj cego przez wie b) bud et pa stwa 150 75 75

Tuszyny, St ki, owin c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 450 225 225

e) inne 0

4.64 400 40002
Gmina

wiekatowo Modernizacja uj  wodnych 2007 2013 Warto  kosztorysowa 800 0 0 0 114 114 114 114 114 114 116

stacji uzdatniania wody a) bud et jst 200 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 29

pitnej, sieci wodoci gowej b) bud et pa stwa 0

w wiekatowie c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 600 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 87

e) inne 0

4.65
Grupa

energetycz. Modernizacja sieci 2008 2008 Warto  kosztorysowa 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0

ENEA energetycznej wiekatowo a) bud et jst 750 750
Zak ad

Energetycz. budowa stacji GZP - 110/15 KW b) bud et pa stwa 0

Bydgoszcz c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 2250 2250

e) inne 0
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4.66 400 40095
Gmina

wiekatowo Gazyfikacja gminy 2008 2013 Warto  kosztorysowa 4000 0 0 0 0 668 668 668 668 668 660

a) bud et jst 1000 167 167 167 167 167 165

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 3000 501 501 501 501 501 495

e) inne 0

4.67 600 60016 Gmina Bukowiec Przebudowa drogi gminnej 2004 2006 Warto  kosztorysowa 1213 606,5 606,5 0 0 0 0 0 0 0 0

w m. Poledno a) bud et jst 180 90 90

b) bud et pa stwa 121  61 60

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 910 455 455

e) inne 0

4.68 900 90001 Gmina Bukowiec Realizacja kanalizacji 2004 2005 Warto  kosztorysowa 150 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0

sanitarno-deszczowej a) bud et jst 98 49 49

w m. Poledno b) bud et pa stwa 52 26 26

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0

e) inne 0

4.69 600 60016 Gmina Bukowiec Przebudowa drogi gminnej 2004 2007 Warto  kosztorysowa 216,37

w m. Przysiersk a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.70 900 90001 Gmina Bukowiec Realizacja kanalizacji 2004 2004 Warto  kosztorysowa 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sanitarno-deszczowej a) bud et jst 90 90

w m. Kaw cin b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 90 90

e) inne 0

4.71 801 80101 Gmina Bukowiec Termomodernizacja obiektu szko y 2004 2006 Warto  kosztorysowa 992 330 330 332 0 0 0 0 0 0 0

podstawowej w Bukowcu a) bud et jst 242 80 80 82
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z modernizacj  uk adu b) bud et pa stwa 300 100 100 100

grzewczego c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 450 150 150 150

e) inne 0

4.72 Gmina Bukowiec Realizacja kanalizacji 2008 2011 Warto  kosztorysowa 880
sanitarno-deszczowej a) bud et jst

w m. Branica, Krupocin, b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.73

4.74 900 90002 Gmina Bukowiec Modernizacja wysypiska 2007 2008 Warto  kosztorysowa 680 0 0 0 340 340 0 0 0 0 0

gminnego w m. Tuszynki a) bud et jst 340 170 170

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 340 170 170

e) inne 0

4.75 Gmina Bukowiec Modernizacja uk adów 2006 2013 Warto  kosztorysowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

grzewczych obiektów a) bud et jst 0

yteczno ci publicznej b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0

e) inne 0

4.76 400 40095 Gmina Bukowiec Gazyfikacja m. Bukowiec 2011 2012 Warto  kosztorysowa 1180 0 0 0 0 0 0 0 590 590 0

a) bud et jst 590 295 295

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 590 295 295

e) inne 0

4.77 Gmina Warlubie Budowa i przebudowa 2009 2010 Warto  kosztorysowa 1800

sieci wodoci gowej a) bud et jst

w m. Branica i Krupocin b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne
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d) rodki UE

e) inne

4.78 600 60016 Gmina Warlubie Przebudowa dróg gminnych 2004 2004 Warto  kosztorysowa 494 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ul. Zawadzkiej a) bud et jst 247 247

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 247 247

e) inne 0

4.79 600 60016 Gmina Warlubie Przebudowa drogi Gminnej 2005 2005 Warto  kosztorysowa 740 10 730 0 0 0 0 0 0 0 0

w miejscowo ci Bzowo a) bud et jst 229 10 219 0

b) bud et pa stwa 73 0 73 0

c) rodki prywatne 0 0 0 0

d) rodki UE 438 0 438 0

e) inne 0 0 0 0

4.80 Gmina Warlubie Przebudowa drogi gminnej 2008 2009 Warto  kosztorysowa 807
w miejscowo ci Krusze a) bud et jst

gmina Warlubie b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.81 600 60016 Gmina Warlubie Rekultywacja drogi gruntowej 2005 2006 Warto  kosztorysowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lipinki - Stara Huta a) bud et jst 0

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0

e) inne 0

4.82 900 90001 Gmina Warlubie Budowa kanalizacji w 2008 2008 Warto  kosztorysowa 0

so ectwie Bzowo a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.83 Gmina Warlubie Kanalizacja terenów wiejskich Od 2008 Warto  kosztorysowa 70
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Bzowo-Krusze-Komorsk a) bud et jst

(etapowo) - projekt b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.84 Gmina Warlubie Budowa sieci wodoci gowej 2008 2008 Warto  kosztorysowa 60
 - projekt Krusze, Bu nia a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.85 Gmina Warlubie Rozbudowa oczyszczalni 2009 2010 Warto  kosztorysowa 3000
cieków a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.86 .010 .01010 Gmina Dragacz Rozbudowa oczyszczalni 2004 2005 Warto  kosztorysowa 2364 591 1773 0 0 0 0 0 0 0 0

cieków w Dolnej Grupie a) bud et jst 707 591 116

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 1657 1657

e) inne 0

4.87 .010 .01010 Gmina Dragacz Kanalizacja sanitarna wraz z 2004 2010 Warto  kosztorysowa
98966

9,91
399996,0

7
5896
73,84 0 0 0 0 0 0 0

przykanalikami oraz sie a) bud et jst
34614

7,55
139297,7

2
2068
49,83

Wodoci gowa etap I 2005-2006 b) bud et pa stwa
91931,

76 37242,62
5468
9,14

c) rodki prywatne

d) rodki UE
55159

0,60
328134,8

7
3281
34,87

e) inne

4.88 600 60016 Gmina Dragacz Utwardzenie i odwodnienie 2005 2010 Warto  kosztorysowa
13616
46,05 0

506212,2
7

8554
33,78 0 0 0

dróg Dolna Grupa etap I 2005-2006 a) bud et jst 40849 0 151863,7 2566
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3,84 0 30,14

b) bud et pa stwa
13616

4,59 0 50621,22
8554
3,37

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE
81698

7,62 0
303727,3

5
5132
60,27

e) inne 0

4.89 .010 .01010
Inwestor
prywatny Budowa sk adowiska 2004 2006 Warto  kosztorysowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

odpadów w Górnej Grupie a) bud et jst 0

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0

e) inne 0

4.90 .010 .01010 Gmina Dragacz Budowa uj cia wody 2005 2006 Warto  kosztorysowa 250 0 57 193 0 0 0 0 0 0 0

a) bud et jst 87 57 30

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 163 163

e) inne 0

4.91 900 90001 Gmina Dragacz Rozbudowa kanalizacji 2006 2012 Warto  kosztorysowa 3600 0 0 340 325 325 350 450 1000 810 0

sanitarnej dla Gminy Dragacz a) bud et jst 1440 140 125 125 150 150 400 350

IV etap b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 2160 200 200 200 200 300 600 460

e) inne 0

4.92 600 60016 Gmina Dragacz Modernizacja dróg gminnych 2006 2012 Warto  kosztorysowa 700 0 0 100 100 100 100 100 100 100 0

i wiejskich a) bud et jst 245 25 25 30 30 30 30 75

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 455 75 75 70 70 70 70 25

e) inne 0

4.93 400 40095 Gmina Dragacz Budowa gazoci gu dla 2010 2013 Warto  kosztorysowa

Gminy Dragacz a) bud et jst

b) bud et pa stwa
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c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.94 600
Gda sk

Transport Budowa autostrady A-1 2004 2008 Warto  kosztorysowa

Company S.A. a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.95 .010 .01010 Gmina Dragacz Budowa sk adowiska Warto  kosztorysowa

odpadów komunalnych a) bud et jst

w Górnej Grupie b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.96 Gmina Je ewo Budowa kanalizacji sanitarnej 2007 2010 Warto  kosztorysowa 3500
w miejscowo ci Je ewo, Laskowice a) bud et jst

Taszewskie Pole b) bud et pa stwa

w ramach Regionalnego systemu c) rodki prywatne

kanalizacji i oczyszczania cieków d) rodki UE

e) inne

4.97 Gmina Je ewo Budowa sieci wodoci gowej 2007 2009 Warto  kosztorysowa 3500

z przy czami do budynków a) bud et jst

w m. Taszewo, b) bud et pa stwa

Taszewko, Buczek c) rodki prywatne

Skrzynki, Czersk wiecki d) rodki UE

e) inne

4.98 Gmina Je ewo Modernizacja dróg na terenie Warto  kosztorysowa

gminy a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE
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e) inne

4.99 900 90003 Gmina Je ewo Modernizacja i rozbudowa 2006 2008 Warto  kosztorysowa 400
gminnego sk adowiska a) bud et jst

odpadów komunalnych b) bud et pa stwa

w Bia ych B otach c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.100 900 90001 Gmina Je ewo Rozbudowa gminnej 2008 2011 Warto  kosztorysowa 2500
oczyszczalni cieków a) bud et jst

komunalnych w Je ewie b) bud et pa stwa

 budowa drugiego bioreaktora c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.101 .010 .01010 Gmina Je ewo 1. Kontynuacja budowy wodoci gu 2007 2010 Warto  kosztorysowa 3600
Czersk wiecki, Buczek wraz ze
stacj  uzdatniania i przy czami a) bud et jst

1.1. Budowa wodoci gu ze stacj
uzdatniania wody we wsi Dubielno-

Ciemniki b) bud et pa stwa
1.2. Budowa wodoci gu ze stacj

uzdatniania w Pi morgach c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.102 900 90001 Gmina Je ewo Budowa kanalizacji sanitarnej 2009 2013 Warto  kosztorysowa 3700
z przepompowniami a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.103 600 60016 Gmina Je ewo Budowa i modernizacja dróg w gminie 2007 2013 Warto  kosztorysowa 2400
a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne
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4.104 Gmina Je ewo Budowa infrastruktury wiejskiej 2008 2009 Warto  kosztorysowa 200
a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.105 926 92605 Gmina Je ewo Rozbudowa wiejskiej 2007 2008 Warto  kosztorysowa 200

infrastruktury sportowej a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.106 900 90001 Gmina Pruszcz Rozbudowa oczyszczalni 2004 2006 Warto  kosztorysowa 3445 150 1308 1987 0 0 0 0 0 0 0

cieków w Pruszczu a) bud et jst 1195 150 408 637

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 2250 900 1350

e) inne 0

4.107 600 60016 Gmina Pruszcz Przebudowa drogi gminnej 2004 2004 Warto  kosztorysowa 318 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nr 021140 C na odcinku a) bud et jst 166 166

Rudki - Konstantowo - b) bud et pa stwa 0

Cieleszyn c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 152 152

e) inne 0

4.108 EKO - POL Budowa sk adowiska 2004 2006 Warto  kosztorysowa 9000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0

sp. zo.o. odpadów azbestowych a) bud et jst 0

w Ma ociechowie - etap 1 b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 3600 1200 1200 1200

d) rodki UE 5400 1800 1800 1800

e) inne 0

4.109 Gmina Pruszcz Przebudowa drogi gminnej w dojazd 2005 2006 Warto  kosztorysowa 1000 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0

miejscowo ci Grabówko stanowi cej a) bud et jst 300 150 150

do wa u przeciwpowodziowego b) bud et pa stwa 100  50  50
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oznaczonej Nr 031143 C c) rodki prywatne -  -  -

d) rodki UE 600 300 300

e) inne - -  -

4.110 900 90001 Gmina Pruszcz Budowa kanalizacji sanitarnej 2007 2010 Warto  kosztorysowa 18853 0 0 0 4714 4713 4713 4713 0 0 0

w Pruszczu - etap II, zadanie 4 a) bud et jst 4713 1179 1178 1178 1178

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 14140 3535 3535 3535 3535

e) inne 0

4.111 EKO - POL Budowa sk adowiska 2007 2013 Warto  kosztorysowa 6000 0 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 500 500

sp. zo.o. odpadów azbestowych a) bud et jst 0

w Ma ociechowie - etap 2 b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 2400 400 400 400 400 400 200 200

d) rodki UE 3600 600 600 600 600 600 300 300

e) inne 0

4.112 600 60016 Gmina Pruszcz Przebudowa drogi gminnej 2007 2008 Warto  kosztorysowa 1800 0 0 0 900 900 0 0 0 0 0

nr 031120 C a) bud et jst 900 450 450

Serock - Brze no b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 900 450 450

e) inne 0

4.113 600 60016 Gmina Pruszcz Przebudowa drogi gminnej 2009 2010 Warto  kosztorysowa 400 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0

nr 031112 C Wa dowo - a) bud et jst 200 100 100

Luszkówko - droga nr 5 b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0

e) inne 200 100 100

4.114 600 60016 Gmina Pruszcz Przebudowa drogi gminnej 2009 2010 Warto  kosztorysowa 650 0 0 0 0 0 350 300 0 0 0

nr 031126 C na odcinku a) bud et jst 325 175 150

Zawada - Niewie cin b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 325 175 150

e) inne 0
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4.115 600 60016 Gmina Pruszcz Przebudowa drogi gminnej 2010 2011 Warto  kosztorysowa 400 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0

nr 031136 C Zbrachlin - a) bud et jst 200 100 100

Wybudowanie b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 200 100 100

e) inne 0

4.116 600 60016 Gmina Pruszcz Przebudowa drogi gminnej 2011 2012 Warto  kosztorysowa 650 0 0 0 0 0 0 0 350 300 0

nr 031123 C Niewie cin - a) bud et jst 325 175 150

Cieleszyn b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 325 175 150

e) inne 0

4.117 600 60016 Gmina Pruszcz Przebudowa drogi gminnej 2012 2013 Warto  kosztorysowa 800 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400

nr 031117 C owinek - a) bud et jst 400 200 200

Brze no b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 400 200 200

e) inne 0

4.118 Gmina Pruszcz Przebudowa drogi gminnej 2005 2006 Warto  kosztorysowa 1000 0 500 500 0 0 0 0 0 0 250

na odcinku Parlin - Bagniewo a) bud et jst 300  150  150 125

oznaczonej Nr 031113 C Nr 031106 C b) bud et pa stwa 100  50 50

c) rodki prywatne -  - -

d) rodki UE 600  300 300 125

e) inne -  - -

4.119 600 60016 Gmina Pruszcz Przebudowa ulic we wsi 2010 2013 Warto  kosztorysowa 3000 0 0 0 0 0 0 750 750 750 750

Pruszcz a) bud et jst 750 187,5 187,5 187,5 187,5

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 2250 562,5 562,5 562,5 562,5

e) inne 0

4.120 900 90001 Gmina Nowe Budowa oczyszczalni dla 2004 2005 Warto  kosztorysowa 10000 8000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0

Gminy Nowe a) bud et jst 1900 1600 300

b) bud et pa stwa 3000 2000 1000



191

L.p Dzia
Rozdz

.
Nazwa

inwestora Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin Termin Koszty i ród a finans. Nak ady do poniesienia w poszczególnych latach (w tys. z )

rozp. zak. w tys. z
OGÓ

EM 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0

e) inne 5100 4400 700

4.121 .010 .01010 Gmina Nowe Kanalizacja terenów wiejskich Od 2008 Warto  kosztorysowa 20000
a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.122 .010 .01008 Gmina Nowe Gospodarowanie rolniczymi 2007 2008 Warto  kosztorysowa 200

zasobami wodnymi a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.123 .010 .01010 Gmina Nowe Modernizacja sieci 2007 2008 Warto  kosztorysowa 4000
wodoci gowej a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.124 900 90008 Gmina Nowe Modernizacja miejskiej sieci 2009 2011 Warto  kosztorysowa 3000
grzewczej na terenie miasta a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.125 400 40004 Gmina Nowe Budowa sieci gazowej 2007 2013 Warto  kosztorysowa 3000
dla zwartej zabudowy a) bud et jst

wiejskiej na terenie b) bud et pa stwa

Gminy Nowe c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne
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4.126 900 90001 Gmina wiecie Budowa kanalizacji 2004 2004 Warto  kosztorysowa 2442 2442 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sanitarnej w Czaplach i Wi gu a) bud et jst 563 563

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 879 879

e) inne 1000 1000

4.127 900 90001 Gmina wiecie Budowa kanalizacji sanitarnej: 2004 2006 Warto  kosztorysowa 11300 1385 4958 4957 0 0 0 0 0 0 0

Gruczno, Kosowo a) bud et jst 1940 209 866 865

Dworzysko, Chrystkowo, b) bud et pa stwa 0

Sulnówko c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 7760 776 3492 3492

e) inne 1600 400 600 600

4.128 700 70095 Gmina wiecie Rozwój gospodarczy 2004 2006 Warto  kosztorysowa 15167 3241 9956 1970 0 0 0 0 0 0 0

750 75020 Powiat wiecki i spo eczny na zdegradowanym a) bud et jst 2703 674 1550 479

TBS obszarze powojskowym b) bud et pa stwa 0
Zak ad

Wodoci g. w wieciu c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 11374 2430 7467 1477

e) inne 1090 137 939 14

4.129 900 90001 Gmina wiecie Budowa kanalizacji w Sulnowie 2006 2007 Warto  kosztorysowa 3000 0 0 1500 1500 0 0 0 0 0 0

a) bud et jst 900 450 450

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 2100 1050 1050

e) inne 0

4.130 900 90095 Gmina wiecie Budowa uzbrojenia osiedla 2009 2013 Warto  kosztorysowa 3500

Marianki IV a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.131 Gmina wiecie Budowa infrastruktury technicznej 2008 2012 Warto  kosztorysowa 2200
na os. 800-lecia a) bud et jst
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b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.132 Gmina wiecie Uzbrojenie osiedla mieszkaniowego 2008 2013 Warto  kosztorysowa 2300
Paderewskiego III a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.133 Gmina wiecie Uzbrojenie osiedla mieszkaniowego 2008 2010 Warto  kosztorysowa 310
Malinowa a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.134 Gmina wiecie Uzbrojenie osiedla mieszkaniowego 2012 2013 Warto  kosztorysowa 2100

Sportowa i dalsze a) bud et jst

 lata b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.135 900 90095 Gmina wiecie Uzbrojenie terenów nowego 2005 2013 Warto  kosztorysowa 2117 0 237 235 235 235 235 235 235 235 235

budownictwa wielorodzinnego a) bud et jst 2117 237 235 235 235 235 235 235 235 235

i jednorodzinnego na terenie b) bud et pa stwa 0

by ej jednostki wojskowej c) rodki prywatne 0

w wieciu d) rodki UE 0

e) inne 0

4.136 900 90095 Gmina wiecie Uzbrojenie terenów 2005 2013 Warto  kosztorysowa 562 0 63 63 63 63 63 63 63 63 58

budownictwa jednorodzinnego a) bud et jst 562 63 63 63 63 63 63 63 63 58

w Sulnowie, ul. Lipowa b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0



194

L.p Dzia
Rozdz

.
Nazwa

inwestora Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin Termin Koszty i ród a finans. Nak ady do poniesienia w poszczególnych latach (w tys. z )

rozp. zak. w tys. z
OGÓ

EM 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

e) inne 0

4.137 900 90095 Gmina wiecie Uzbrojenie terenów 2005 2009 Warto  kosztorysowa 953 0 193 190 190 190 190 0 0 0 0

budownictwa jednorodzinnego a) bud et jst 953 193 190 190 190 190

w Sulnowie, ul. Rumiankowa b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0

e) inne 0

4.138 900 90095 Gmina wieckie Uzbrojenie terenów 2005 2007 Warto  kosztorysowa 150 0 50 50 50 0 0 0 0 0 0

budownictwa jednorodzinnego a) bud et jst 150 50 50 50

w Sulnowie, ul. Domaradzkiego b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 0

e) inne 0

4.139 Gmina wiecie Uzbrojenie osiedla mieszkaniowego 2011 2012 Warto  kosztorysowa 550
Sulnowo ul. Cisowa a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.140 Gmina wiecie Uzbrojenie osiedla mieszkaniowego 2008 2013 Warto  kosztorysowa 3475

w Grucznie a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.141 Gmina wiecie Uzbrojenie osiedla na terenie 2008 2013 Warto  kosztorysowa 6000
Woj. Szpitala dla Psych. i dalsze a) bud et jst

i Nerw. Chorych lata b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.142 900 90001 Gmina wiecie Budowa kanalizacji sanitarnej 2008 2009 Warto  kosztorysowa 1200 0 0 0 0 600 600 0 0 0 0

w Czapelkach a) bud et jst 360 180 180
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b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 840 420 420

e) inne 0

4.143 900 90001 Gmina wiecie Budowa kanalizacji sanitarnej 2012 2013 Warto  kosztorysowa 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 1400

Nied wied  - G ogówko - a) bud et jst 900 450 450

wiecie b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 1900 950 950

e) inne 0

4.144 900 90001 Gmina wiecie Budowa kanalizacji sanitarnej 2007 2008 Warto  kosztorysowa 1120 0 0 0 560 560 0 0 0 0 0

w Koz owie a) bud et jst 340 170 170

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 780 390 390

e) inne 0

4.145 900 90001 Gmina wiecie Budowa kanalizacji sanitarnej 2011 2012 Warto  kosztorysowa 875 0 0 0 0 0 0 0 450 425 0

w Drozdowie a) bud et jst 275 150 125

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 600 300 300

e) inne 0

4.146 600 60010 Gmina wiecie Budowa i modernizacja dróg 2004 2013 Warto  kosztorysowa 15000 770 1100 1100 4000 2500 850 2000 900 900 880

gminnych a) bud et jst 12000 770 1100 1100 2500 1500 850 1500 900 900 880

b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 3000 1500 1000 500

e) inne 0

4.147
Prywatny
inwestor Budowa elektrowni w Koz owie 2004 2008 Warto  kosztorysowa 4500 900 900 900 900 900 0 0 0 0 0

na istniej cym stopniu wodnym a) bud et jst 0

na rzece Wdzie b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 3375 675 675 675 675 675
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d) rodki UE 1125 225 225 225 225 225

e) inne 0

4.148
Prywatny
inwestor Budowa elektrowni 2007 2009 Warto  kosztorysowa 3500 0 0 0 1200 1150 1150 0 0 0 0

w Przechowie na istniej cym a) bud et jst 0

stopniu wodnym na Wdzie b) bud et pa stwa 0

c) rodki prywatne 2625 900 862,5 862,5

d) rodki UE 875 300 287,5 287,5

e) inne 0

4.149 600 60016 Gmina wiecie Przebudowa drogi 2005 2005 Warto  kosztorysowa 520 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0

Gruczno - Chrystkowo a) bud et jst 156 156

b) bud et pa stwa 52 52

c) rodki prywatne - -  -

d) rodki UE 312 312

e) inne - -  -

4.150 600 60014 Powiat wiecki Przebudowa drogi powiatowej nr 2005 2006 Warto  kosztorysowa
894,32

6
1219C Wielki Komorsk - a) bud et jst

Wielki Lubie  od km 7+339 do b) bud et pa stwa

km 8+335 c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.151 600 60014 Powiat wiecki Przebudowa drogi powiatowej 2006 2007 Warto  kosztorysowa
4865,7

20
nr 1281C Gawroniec-Gruczno a) bud et jst

od km 3+662 do km 9+601 b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.152 600 60014 Powiat wiecki Przebudowa drogi powiatowej 2004 2005 Warto  kosztorysowa
559,06

9

nr 1260C Koz owo- wiecie a) bud et jst

. 0,803 km b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE
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e) inne

4.153 600 60014 Powiat wiecki Przebudowa drogi powiatowej 2008 2010 Warto  kosztorysowa 9587 5 4000 5582

Osie – ur- Kr plewice a) bud et jst 2796 5 1000 1791

b) bud et pa stwa 2000 1000 1000

c) rodki prywatne

d) rodki UE 4791 2000 2791

e) inne

4.154 600 60014 Powiat wiecki Przebudowa drogi powiatowej 2008 2011 Warto  kosztorysowa 8250 250 4000 4000

Drzycim - Plewno a) bud et jst 1250 250 500 500

b) bud et pa stwa 2000 1000 1000

c) rodki prywatne

d) rodki UE 4000 2000 2000

e) inne 1000 500 500

4.155 600 60014 Powiat wiecki Przebudowa drogi powiatowej 2010 2011 Warto  kosztorysowa 5200
nr 1271C Pruszcz - Zawada a) bud et jst

 nr 1272C Pruszcz - Niewie cin b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.156

4.157

4.158

4.159

4.160

4.161

4.162

4.163

4.164

4.165 Gmina Pruszcz Przebudowa dróg gminnych we wsi 2005 2006 Warto  kosztorysowa 3000 0 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0

Pruszcz: Cicha, Poniatowskiego, a) bud et jst 900 450 450

Krótka, Korczaka, Spokojna, Zak tek, b) bud et pa stwa 300 150 150

Bydgoska c) rodki prywatne 0 0 0
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d) rodki UE 1800 900 900

e) inne 0

4.166 Gmina Lniano Przebudowa drogi gminnej nr 2009 2009 Warto  kosztorysowa 665

030419 C B dzim – Ostrowite a) bud et jst

w miejscowo ci B dzim b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.167 Gmina Lniano Zagospodarowanie centrum wsi 2006 2007 Warto  kosztorysowa 381 381 0 0 0 0 0 0 0

Lniano poprzez budow  parkingu a) bud et jst 183 183

urz dzenie terenu zielonego wraz b) bud et pa stwa 0,00 0,00

z ci gami pieszymi c) rodki prywatne 0,00 0,00

d) rodki UE 198 198

e) inne

4.168 Gmina Lniano Modernizacja i rozbudowa boiska 2011 2012 Warto  kosztorysowa 1900
oraz obiektu sportowego, budowa a) bud et jst

zaplecza gospodarczego i wykonanie b) bud et pa stwa

utwardzenia terenu wraz z c) rodki prywatne

parkingami w miejscowo ci Lniano d) rodki UE

e) inne

4.169 926 92601 Gmina Budowa hali widowiskowo sportowej 2009 2011 Warto  kosztorysowa 7500 2500 2500 2500

Bukowiec a) bud et jst 1125 375 375 375

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE 6375 2125 2125 2125

e) totalizator sportowy

4.170 010 01008 Marsza ek Rozbudowa w a hydrotechnicznego 2005 2006 Warto  kosztorysowa 4040 0 800 240 0 0 0 0 0 0 0

Województwa w km 0+650 rzeki M tawy,
a) bud et jst-
województwa 1010 450 560

KPZMiUW miejscowo  Tryl,, M tawy, Nowe b) bud et pa stwa 0

oc awek c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 3030 350 680

e) inne 0
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4.171 801 80110 Gmina Lniano Budowa zespo u boisk 2005 2005 Warto  kosztorysowa 670 0 670 0 0 0 0 0 0 0 0

sportowych z zapleczem dla a) bud et jst 167,5 167,5

Gimnazjum Publicznego b) bud et pa stwa 0

w Lnianie c) rodki prywatne 0

d) rodki UE 502,5 502,5

e) inne 0

4.172 Gmina Osie Przebudowa kolektora g ównego z m. 2008 2010 Warto  kosztorysowa 525

Osie do przepompowni g ównej i a) bud et jst 225

budowa przepompowni g ównej b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.173

4.174 600 60014 Powiat wiecki Przebudowa drogi powiatowej 2010 2011 Warto  kosztorysowa 2850 2850

nr 1263 C – wiekatowo – Szewno a) bud et jst 0,00 0,00

3,796 km b) bud et pa stwa 28,5 28,5

c) rodki prywatne 0,00 0,00

d) rodki UE 1710 1710

e) inne 855 855

4.175 Gmina Lniano Budowa pola biwakowego 2009 2009 Warto  kosztorysowa 360
wraz z obiektami i urz dzeniami a) bud et jst

towarzysz cymi zwi zanymi b) bud et pa stwa

z obs ug  ruchu turystycznego c) rodki prywatne

w miejscowo ci Ostrowite d) rodki UE

e) inne

4.176 010 01010 Gmina Lniano Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 2008 2010 Warto  kosztorysowa 8485

dla aglomeracji gminy Lniano a) bud et jst

w miejscowo ciach b) bud et pa stwa

Lniano-W tfie, Siemkowo c) rodki prywatne

i Lubodzie d) rodki UE

e) inne

4.177 Gmina Lniano Przebudowa drogi osiedlowej 2008 2008 Warto  kosztorysowa 190

ul. Sportowej w Lnianie a) bud et jst
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b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.178

4.179

4.180 Gmina Drzycim Kanalizacja kolejnych 2009 2013 Warto  kosztorysowa 4000

miejscowo ci w gminie Drzycim a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.181 Gmina Drzycim Przebudowa skrzy owa 2007 2011 Warto  kosztorysowa 1300

w miejscowo ci Drzycim a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.182 Gmina Drzycim Budowa studni g binowej 2007 2008 Warto  kosztorysowa 150

w miejscowo ci Drzycim a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.183 Gmina Lniano Przebudowa ci gu drogi gminnej 2009 2009 Warto  kosztorysowa 1000
Mukrz-S piska-W tfie a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.184 Gmina Pruszcz Przebudowa mostu na drodze 2007 2008 Warto  kosztorysowa 300

gminnej w Serocku (Kurpiszewo) a) bud et jst

b) bud et pa stwa
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c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.185 Gmina Pruszcz Przebudowa odcinka drogi gminnej 2009 2010 Warto  kosztorysowa 1200

Nr 031115C Lubania Lipiny - Serock a) bud et jst

ul. Powsta ców Wlkp. – 1,5 km b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.186 Gmina Pruszcz Przebudowa dróg gminnych 2009 2013 Warto  kosztorysowa 4500

w m. Pruszcz – 4,5 km a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.187 Gmina Pruszcz Przebudowa odcinka drogi gminnej 2007 2008 Warto  kosztorysowa 1200

Nr 031132C Mirowice-Sienno - 1,5 km a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.188 Gmina Pruszcz Przebudowa drogi gminnej 2008 2009 Warto  kosztorysowa 1600

Nr 031108C a) bud et jst

Parlin-Ma ociechowo 2,0 km b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.189 Gmina Pruszcz Przebudowa drogi gminnej 2009 2013 Warto  kosztorysowa 400

dojazd do dworca PKP w Serocku a) bud et jst

Nr 031118 – 0,5 km b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne
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4.190 Gmina Pruszcz Przebudowa drogi gminnej 2008 2009 Warto  kosztorysowa 1000

Topolno – Cieleszyn a) bud et jst

Nr 031139 – 1,35 km b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.191 Gmina Pruszcz Przebudowa odcinka drogi gminnej 2009 2013 Warto  kosztorysowa 500

Nr 031130 C w owinku a) bud et jst

(ul. M ska) – 0,6 km b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.192 Gmina Pruszcz Przebudowa odcinka drogi gminnej 2008 2009 Warto  kosztorysowa 1600

w Luszkowie – 2,0 km a) bud et jst

(zagroda agroturystyczna) b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.193 Gmina Pruszcz Rozbudowa sk adowiska odpadów 2010 2013 Warto  kosztorysowa 2000

w Ma ociechowie a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.194 Gmina Osie Przebudowa ulic: wierkowej, 2007 2009 Warto  kosztorysowa
34813

39 z

Brzozowej i Sosnowej a) bud et jst

wraz z budow  o wietlenia ulicznego b) bud et pa stwa

oraz kanalizacj  deszczow  w Osiu c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.195 Gmina Osie Budowa g ównej przepompowni 2007 2009 Warto  kosztorysowa
21161

00 z

cieków wraz z zasilaniem a) bud et jst
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b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.196 Gmina Osie Budowa systemu monitoringu 2010 2013 Warto  kosztorysowa 50

jako ci wód i powietrza a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.197 Gmina Osie Budowa systemu wspomagania 2012 2013 Warto  kosztorysowa 300

energetycznego budynków gminnych a) bud et jst

oparta o ród a alternatywne b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.198 Gmina Osie Modernizacja i rozbudowa sieci 2010 2013 Warto  kosztorysowa 3200

sanitarnej w gminie Osie a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.199 Gmina Bukowiec Realizacja 200 przydomowych 2008 2012 Warto  kosztorysowa 3000

oczyszczalni cieków a) bud et jst

na terenie gminy b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.200 Gmina Bukowiec Modernizacja uk adów zbiorowego 2009 2012 Warto  kosztorysowa 2840 710 710 710 710

zaopatrzenia w wod a) bud et jst 710 177,5 177,5 177,5 177,5

gminy Bukowiec b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE 2130 532,5 532,5 532,5 532,5
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e) inne

4.201 Gmina Bukowiec Termomodernizacja obiektów 2008 2011 Warto  kosztorysowa 650 162,5 162,5 162,5 162,5

yteczno ci publicznej a) bud et jst 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5

stanowi cych mienie komunalne b) bud et pa stwa

gminy c) rodki prywatne

d) rodki UE 552,5 138 138 138 138

e) inne

4.202 Gmina Bukowiec Modernizacja i budowa sieci dróg 2008 2013 Warto  kosztorysowa 13190 2198 2198 2198 2198 2198 2198

gminnych w m. Bukowiec, Krupocin a) bud et jst 1976,5 329 329 329 329 329 331,5

Branica, Polskie ki, Gawroniec b) bud et pa stwa

Poledno c) rodki prywatne

d) rodki UE
11211,

5 1869 1869 1869 1869 1869 1869,5

e) inne

4.203 Gmina Bukowiec Realizacja SPO – odnowa wsi 2007 2013 Warto  kosztorysowa 3500
w miejscowo ciach Bukowiec a) bud et jst

Budy , Branica, Bramka, Krupocin b) bud et pa stwa

Poledno, Korytowo, Ró anna, c) rodki prywatne

Tuszynki, Plewno, Polskie ki d) rodki UE

e) inne

4.204 Gmina Bukowiec Modernizacja o wietlenia 2010 2013 Warto  kosztorysowa 450 225 225

ulicznego na terenie a) bud et jst 67,5 33,75 33,75

gminy Bukowiec b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE 382,5 191,25 191,25

e) inne

4.205 Gmina Nowe Remont Szko y Podstawowej 2007 2009 Warto  kosztorysowa 200
w Trylu a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.206 Gmina Nowe Przebudowa ulicy Zdu skiej i Nad 2008 2008 Warto  kosztorysowa 983
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Skarp  w Nowem a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

Budowa drogi gminnej 2009 2010 Warto  kosztorysowa 1500
Ma y Komorsk – Zdrojewo a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.207 Gmina Pruszcz Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 2007 2014 Warto  kosztorysowa 5000
i mieszkaniowych a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.208 Gmina wiecie Umocnienia skarpy przy 2008 2008 Warto  kosztorysowa 1300
ul. Kasztanowej w wieciu a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.209 Gmina wiecie Adaptacja terenu pokolejowego 2008 2013 Warto  kosztorysowa 6200
dla potrzeb nowych rozwi za a) bud et jst

komunikacyjnych w wieciu b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.210 Gmina wiecie Rozbudowa i unowocze nienie 2008 2013 Warto  kosztorysowa 6000

infrastruktury transportowej a) bud et jst

Budowa dróg gminnych b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne
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d) rodki UE

e) inne

4.211 Gmina wiecie Rozwój wodno- ciekowej 2008 2013 Warto  kosztorysowa 16000

infrastruktury komunalnej a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.212 Gmina wiecie Odrestaurowanie budynku 2009 2013 Warto  kosztorysowa 1500
Urz du Miejskiego i dalsze a) bud et jst

lata b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.213 Gmina wiecie Odrestaurowanie Ratusza Miejskiego 2012 2012 Warto  kosztorysowa 500
a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.214 Powiat wiecki Przebudowa ci gu dróg powiatowych 2007 2010 Warto  kosztorysowa 15300 280 2020 6000 7000

Tuchola-Tle -Osie a) bud et jst 4300 280 520 1500 2000

wraz z odbudow  mostu w Tleniu oraz b) bud et pa stwa 3000 1000 1000 1000

budow  sieci cie ek rowerowych c) rodki prywatne

jako czynnik rozwoju turystycznego d) rodki UE 6500 3000 3500

Borów Tucholskich e) inne 1500 500 500 500

4.215 Powiat wiecki Przebudowa drogi powiatowej 2011 2012 Warto  kosztorysowa 4100 100 4000

wiecie-G ogówko a) bud et jst 100 800

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE 2400

e) inne 800

4.216 Powiat wiecki Przebudowa systemu dróg 2009 2013 Warto  kosztorysowa 10000 2000 2000 2000 2000 2000
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powiatowych

jako czynnik rozwoju gospodarczego a) bud et jst 2000 2000 2000 2000 2000

i turystycznego Powiatu wieckiego b) bud et pa stwa

- realizacja w pi ciu etapach c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.217 Gmina Dragacz Przebudowa Mostu na rzece 2007 2009 Warto  kosztorysowa
1154,5

60
tawa w ci gu drogi gminnej a) bud et jst

Michale-Górna Grupa b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.218 Gmina Je ewo Budowa infrastruktury wiejskiej 2008 2009 Warto  kosztorysowa 200
a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.219 Gmina Je ewo Rozbudowa – modernizacja 2008 2009 Warto  kosztorysowa 1300
infrastruktury wiejskiej a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.220 Gmina Je ewo Budowa przydomowych oczyszczalni 2008 2010 Warto  kosztorysowa 3000
cieków na terenie gminy Lniano a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.221 Gmina Lniano Przebudowa/budowa chodnika 2008 2008 Warto  kosztorysowa 60

na ul. Sportowej w Lnianie a) bud et jst
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oraz remont nawierzchni b) bud et pa stwa

drogi asfaltowej c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.222 Gmina Warlubie Przebudowa i rozbudowa 2008 2009 Warto  kosztorysowa 4079
Stacji Uzdatniania Wody a) bud et jst

w miejscowo ci B kowo b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.223 Gmina Warlubie Gazyfikacja obszarów gminy Warlubie 2008 2009 Warto  kosztorysowa 2550
a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.224

4.225 Gmina Warlubie Modernizacja drogi dojazdowej 2008 2008 Warto  kosztorysowa 754
do gruntów rolnych a) bud et jst

w miejscowo ci P ochocinek b) bud et pa stwa

o d . 1,9km c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.226 Gmina Warlubie Gospodarka ciekowa rozbudowa 2008 2008 Warto  kosztorysowa 80
oczyszczalni a) bud et jst

 - projekt b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.227 Gmina wiecie Termomodernizacja obiektów 2010 2012 Warto  kosztorysowa 400
KS Wda a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne
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d) rodki UE

e) inne

4.228 Gmina wiecie Budowa sieci kanalizacji deszczowej 2008 2008 Warto  kosztorysowa 770

od ul. Ró anej a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.229 Gmina wiecie Budowa Al. Jana Paw a II 2008 2009 Warto  kosztorysowa 5000
do ul. Sienkiewicza a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.230 Gmina wiecie Budowa infrastruktury technicznej - 2009 2013 Warto  kosztorysowa 1400
Sulnowo a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.231 Gmina wiecie Poprawa dost pno ci komunikacyjnej 2008 2013 Warto  kosztorysowa 20750
do terenów inwestycyjnych i dalsze a) bud et jst

i przemys owych lata b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.232 Gmina wiecie Mi dzygminny Kompleks 2008 2011 Warto  kosztorysowa 26500
Unieszkodliwiania Odpadów a) bud et jst

Komunalnych b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.233 Gmina wiecie Uporz dkowanie gospodarki 2008 2013 Warto  kosztorysowa 10000
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ciekowej na terenie aglomeracji i dalsze a) bud et jst

wiecie - Bukowiec lata b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.234 Gmina wiecie Rewitalizacja staromiejskiej 2008 2013 Warto  kosztorysowa 10000
cz ci miasta i dalsze a) bud et jst

lata b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.235 Gmina wiecie Przebudowa Struchawy w celu 2008 Po 2013 Warto  kosztorysowa 2820
przej cia wód deszczowych a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.236 Gmina wiecie Budowa i modernizacja ulic, dróg, 2008 2013 Warto  kosztorysowa 10262
chodników i parkingów i dalsze a) bud et jst

lata b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.237 Gmina wiecie Budowa ulicy cz cej ul. Wodn 2012 2013 Warto  kosztorysowa 4300
i WP z ul. Cukrowników i Parkow i dalsze a) bud et jst

lata b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.238 Gmina wiecie Budowa nowej trybuny z dachem po 2013 Warto  kosztorysowa 500

na stadionie przy ul. Sienkiewicza a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne
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d) rodki UE

e) inne

4.239 Gmina Dragacz wietlenie ulic na nowym osiedlu 2008 2012 Warto  kosztorysowa

w miejscowo ci Dolna Grupa a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.240 Gmina Drzycim Budowa drogi dojazdowej do pól 2008 2009 Warto  kosztorysowa 700

w miejscowo ci Dólsk a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.241 Gmina Drzycim Zagospodarowanie centrum wsi - 2010 2011 Warto  kosztorysowa 250

miejscowo  Gródek a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.242 Gmina Drzycim Przebudowa drogi gminnej 2009 2010 Warto  kosztorysowa 500

- ul. Kwiatowa w miejscowo ci a) bud et jst

Gródek b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.243 Gmina Warlubie Modernizacja ulic osiedlowych 2009 2010 Warto  kosztorysowa 800

w Warlubiu a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.244 Gmina Warlubie Budowa kanalizacji sanitarnej 2009 2010 Warto  kosztorysowa 8000
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w miejscowo ci Bzowo a) bud et jst

Krusze, Bu nia b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne

4.245 Gmina Warlubie Rozwój infrastruktury wsparcia 2009 2011 Warto  kosztorysowa 1200

ze  A -1 a) bud et jst

b) bud et pa stwa

c) rodki prywatne

d) rodki UE

e) inne
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7. SYSTEM WDRA ANIA, SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI
SPOLECZNEJ.

Opracowanie systemu wdra ania jest podstawowym elementem powodzenia ca ci

Programu Rozwoju Lokalnego. Starostwo Powiatowe w wieciu, jako nadzoruj ce ca y

program, nie mo e jednak odpowiada  za wdra anie i finansowanie poszczególnych

rojektów zg oszonych przez samorz dy gminne czy prywatnych przedsi biorców.

Rola Starostwa Powiatowego we wdra aniu Programu ogranicza  si  b dzie do wprowadzenia

odpowiedzialno ci samorz dów i przedsi biorców za wykonanie za onych zada  i do zobligowania

w/w do opracowania Podr cznika Wdra ania Programu Rozwoju Lokalnego.

Kolejnym elementem warunkuj cym sprawne przeprowadzanie za onych zada  jest system

monitoringu. W odniesieniu do Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu wieckiego system

monitorowania polega  b dzie na sk adaniu przez samorz dy sprawozda  z realizacji Programu do

powo anej, Uchwal  Rady Powiatu wieckiego Nr XI/81/2003  z dnia 26 listopada 2003, Komisji ds.

Rozwoju Lokalnego i Rewitalizacji Obszarów Powojskowych. Sprawozdania z realizacji Planu

sk adane b  dwa razy do roku: do 31 lipca ka dego roku ze stanem na czerwiec i do 31 stycznia

sprawozdanie roczne ze stanem na 30 grudnia. Dodatkowo sprawozdanie pó roczne przedstawione

dzie do oceny Zarz dowi Powiatu a sprawozdanie roczne b dzie przedstawione Zarz dowi i Radzie

Powiatu i tu wnie  b dzie mo na o zmiany z Planie, dokona  korekt.

Najtrudniejszym problemem jest sposób oceny wykonania Planu. Wykonanie Planu wynika ze

sprawozda  samorz dów z realizacji projektów. Starostwo jako koordynator w tworzeniu Programu nie

mo e jednak ocenia  samorz dów a ju  na pewno nie przedsi biorców prywatnych dlaczego nie

wykonali danej inwestycji albo dlaczego zabrak o rodków na jej doko czenie. Starostwo Powiatowe

mo e jedynie oceni  dzia ania, na których wykonanie samorz dy dosta y dotacje z bud etu Powiatu.

Kolejnym zadaniem Powiatu jest sprawna komunikacja spo eczna w odniesieniu do Programu

Rozwoju Lokalnego.

Komunikacja spo eczna polega  b dzie na umieszczaniu na internetowych stronach Powiatu

i na tablicach informacyjnych w Urz dach Gmin informacji o stopniu wykonania Programu.


