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1 3002 Powiat Czarnkowsko-

Trzcianecki

wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Powiat 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1,06 100,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wraz z budową chodnika przy drodze 

powiatowej nr 1346P w miejscowości Prusinowo gm. Lubasz. Zakres inwestycji: 

    • przebudowa jezdni w celu poszerzenia do szerokości 6,0 m, 

    • korektę skrzyżowania z drogą powiatową 1350P,

    • budowę chodników w obrębie skrzyżowania oraz ich przebudowa na odcinku ok. 400m 

szer. 2,00 m – 2,50m,

    • wykonanie: zjazdów indywidualnych; przejścia dla pieszych z elementami dla osób 

niedowidzących; poboczy; wprowadzenie urządzeń BRD.

29.09.2020

2 3004 Powiat Gostyński wielkopolskie gostyński Powiat 2 000 000,00 2 272 000,00 2 840 000,00 3,04 80,00 83101014690005891391600000 Długość odcinka planowanego do przebudowy: 1500 mb.

W ramach zadania planuje się: budowę kanalizacji deszczowej na długości 350 mb na ul. 

Strzeleckiej w Gostyniu, przebudowę chodnika na długości 600 mb (materiał: kostka 

brukowa), wymianę istniejącego krawężnika (na długości 2100 mb), przebudowę 

istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy o długości 1500 m, wykonanie nawierzchni 

na całym długości przebudowywanej drogi, utwardzenie poboczy jezdni frezem 

bitumicznym.

28.09.2020

3 3005 Powiat Grodziski wielkopolskie grodziski Powiat 3 000 000,00 5 167 601,77 5 167 601,77 10,73 100,00 83101014690005891391600000 Inwestycja pn. Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej na cele usług pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz rozbudowa i nadbudowa 

budynku o pomieszczenia usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, polegać będzie na zmianie 

sposobu użytkowania części pomieszczeń trzeciej kondygnacji w Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. i nadbudowie nad drugą kondygnacją celem 

utworzenia 35–łóżkowego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego zajmującego się opieką 

długoterminową pacjentów z terenu powiatu grodziskiego.

28.09.2020

4 3006 POWIAT JAROCIŃSKI wielkopolskie jarociński Powiat 3 000 000,00 5 372 000,00 5 372 000,00 5,53 100,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem projektu jest doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o.  W 

ramach projektu planuje się zakupić m.in. laparoskop operacyjny, stanowiska do resuscytacji 

noworodka, aparat do znieczulenia, ultrasonograf, aparat RTG, tomograf komputerowy, 

kolumnę sufitową podwójną anestezjologiczną, łóżka kardiologiczne, łóżka z napędem 

elektrycznym. Zadanie ma na celu podniesienie standardów opieki medycznej nad 

pacjentami i podniesienie jakości wyspecjalizowanych usług medycznych.

25.09.2020

5 3008 Powiat Kępiński wielkopolskie kępiński Powiat 7 000 000,00 8 000 000,00 10 000 000,00 14,67 80,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o 

nowy budynek oraz przebudowa istniejącego oddz. Nowy budynek połączony będzie 

łącznikiem z istniejącym budynkiem. Całość z dostępem dla osób niepełnosprawnych. W 

nowym budynku mieścić się będą sala fizykoterapii, masażu kinezyterapii dwu lub 

trzyosobowe pokoje z łazienkami dla 48 pacjentów, izolatka, pomieszczenia socjalne i 

techniczne dla personelu. Budynek istniejący poddany zostanie kompleksowemu remontowi. 

03.09.2020

6 3009 Powiat Kolski wielkopolskie kolski Powiat 3 000 000,00 3 500 000,00 3 593 290,00 3,62 97,40 83101014690005891391600000 Inwestycja polegać będzie na rozbudowie Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę 

gimnastyczną z  zapleczem socjalnym. Salę zaprojektowano o wymiarach areny sportowej 

12x24m. Zaprojektowano standardowe elementy wyposażenia. Dobudowana kubatura 

stanowić będzie odrębną część funkcjonalno-użytkową. Połączona będzie z istniejącym 

budynkiem łącznikiem, który przylega do istniejącej przestrzeni komunikacji oraz przejściem 

między istniejącą i nowoprojektowaną salą gimnastyczną. Taki układ daje czytelne 

wydzielenie fragmentu szkoły, który użytkowany będzie w celach edukacji sportowej 

uczniów. Planuje się utwardzenie części powierzchni terenu działki objętej zamierzeniem. 

Utwardzenie związane jest z zapewnieniem dostępu komunikacyjnego do obiektu. Od strony 

dziedzińca zaprojektowano plac przed wejściem oraz niezbędne ciągi piesze. Nawierzchnie 

ww. obszarów planuje się wykonać z kostki brukowej. Budynek sali gimnastycznej 

dostosowany zostanie dla osób niepełnosprawnych.

29.09.2020

7 3010 Powiat Koniński wielkopolskie koniński Powiat 750 000,00 750 000,00 750 000,00 0,74 100,00 83101014690005891391600000 Budowa chodnika przy drodze nr 3097P w m. Łagiewniki. Inwestycja polegać będzie na 

budowie chodnika o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 750m i szerokości 2,0m. 

Chodnik z betonu asfaltowego będzie częściowo zlokalizowany przy jezdni, a częściowo 

odsunięty od jezdni na odległość ok. 2,00m. Chodnik zlokalizowany bezpośrednio przy jezdni 

oddzielony zostanie krawężnikiem. W środku miejscowości przy istniejącym przystanku 

autobusowym zaprojektowano zatokę autobusową. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem 

przyczyni się do poprawy wizerunku m. Łagiewniki.

29.09.2020

8 3017 Powiat Ostrowski wielkopolskie ostrowski Powiat 14 000 000,00 18 023 025,11 20 025 583,46 11,04 90,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim o nowe 

pomieszczenia Bloku Operacyjnego (BO) wraz z Centralną Dezynfektornią i Sterylizatornią. 

W skład BO wejdzie: 5 sal operacyjnych (2 chirurgia ogólna, 1 ortopedia, 1 chirurgia 

dziecięca, 1 laryngologia), śluzy pacjentów, śluzy personelu, magazyny, brudownik. 

Dezynfektornia – rozbudowa oraz wyposażenie medyczne i niemedyczne. Sterylizatornia – 

wyposażenie w sprzęt specjalistyczny.

28.09.2020

9 3019 Powiat Pilski wielkopolskie pilski Powiat 1 500 000,00 1 690 160,00 1 690 160,00 0,89 100,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest "Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. 

Śmiłowo". W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy ciąg drogi o dł. 127,06 mb wraz 

z budową chodnika, zjazdów, zabruku na skrzyżowaniach, kanalizacji deszczowej i kanału 

technologicznego. Inwestycja zlokalizowana będzie w gminie Kaczory, która jest jedną z 9 

gmin Powiatu. Realizatorem zadania będzie Powiatowy Zarząd Dróg, który jest jednostką 

org. Powiatu. Środki będą służyły wzmóc. potencjału inwest. Powiatu. 

30.09.2020

10 3019 Powiat Pilski wielkopolskie pilski Powiat 4 000 000,00 4 900 000,00 4 900 000,00 2,59 100,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest "Przebudowa obiektów w Nieżychowie i obiektów 

towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i 

społeczne wraz z dostosowaniem budynków pod kątem dostępności w celu dostosowania 

dla osób ze szczególnymi potrzebami". PP planuje przebudowę kompleksu obiektów budowl, 

wraz z zag terenu w celu utworzenia placówki dla ok. 30 osób. Zostaną zamont. panele 

fotowoltaiczne i wymienione drzwi okna na energooszczędne. 

30.09.2020

11 3022 Powiat Rawicki wielkopolskie rawicki Powiat 8 000 000,00 16 379 000,18 16 879 000,18 22,99 97,04 83101014690005891391600000 Inwestycja obejmuje modernizację  budynku głównego Szpitala w zakresie:

- parter – centralna rejestracja; pracownie RTG ,TK,USG , Prac. endoskopii; Izbę Przyjęć z 

izolatkami, Pom. Ratownictwa Medycznego i NiŚOZ 

- I Piętro – Oddziały Chirurgii i  Pediatrii.

Inwestycja ma na celu stworzenie zaplecza lokalowego pozwalającego na dostosowanie 

placówki do  obowiązujących przepisów z uwzględnieniem   potrzeb   epidemiologicznych do 

walki z koronawirusem SARS-CoV-2. 

29.09.2020

Środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego



12 3023 Powiat Słupecki wielkopolskie słupecki Powiat 15 000 000,00 41 500 000,00 41 500 000,00 24,10 100,00 83101014690005891391600000 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Słupca–Zagórów wraz z przebudową 

mostu przez rzekę Wartę w m. Ląd.

Opis: rozbudowa ok 13km drogi  (poszerzenie jezdni, zmiana geometrii skrzyżowań, budowa: 

zatok autob, miejsc post, kan. deszcz, chodników z przej. dla pieszych, doświetleniem, 

aktywnym ozn) i przebudowa 5-przęsłowego, stalowego mostu o dł. 210,50m (wzm. płyty 

pomostu, wym. izolacji z nawierzchnią, wpustów mostowych, dylatacji oraz reprofilacja 

gzymsów).  Droga 3090P w m.Ląd przecina się z drogą woj.nr 467 Ciążeń-Golina, to jedyne 

poł. północy z południem Powiatu. 

30.09.2020

13 3024 Powiat Szamotulski wielkopolskie szamotulski Powiat 500 000,00 545 000,00 545 000,00 0,64 100,00 83101014690005891391600000 Przystosowanie budynków Szpitala w Szamotułach do obowiązujących wymagań w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej. Zakres opracowania obejmuje zagadnienia budowlane nie 

wpływające na konstrukcję budynku polegające na: wymianie istniejących drzwi i okien na 

przeciwpożarowe; zabudowie klatek schodowych i ich grawitacyjne oddymianie za pomocą 

klap dymowych; modernizacji istniejącej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; 

uzupełnieniu wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej.

24.09.2020

14 3025 Powiat Średzki wielkopolskie średzki Powiat 4 000 000,00 9 200 000,00 9 200 000,00 10,48 100,00 83101014690005891391600000 Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Małej Klasztornej 3 w Środzie WIkp. na Centrum 

Aktywności Społecznej (CAS)- ll etap

Powstanie infrastruktura przystosowana do prowadzenia kompleksowych usług społecznych 

dla mieszkańców powiatu z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

1) min. 38 miejsc pobytu całodobowego lub dziennego

2) min. 30 miejsc świadczenia usług dziennych dla Seniorów

3) min. 20 miejsc świadczenia usług z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z 

niepełnosprawnościami.

30.09.2020

15 3027 Powiat Turecki wielkopolskie turecki Powiat 12 000 000,00 23 000 000,00 23 000 000,00 22,50 100,00 83101014690005891391600000 W ramach inwestycji planowana jest przebudowa: oddziału ginekologiczno-położniczego z 

salą porodową i oddziałem noworodkowym, oddziału dziecięcego, oddziału pomocy 

doraźnej, pomieszczeń socjalnych na potrzeby ratownictwa medycznego; wymieniona 

zostanie winda i agregat prądotwórczy. Inwestycja obejmuje koszty: dokumentacji 

projektowej, przebudowy oddziałów, wyposażenia oddziałów, nadzoru inwestorskiego.

28.09.2020

16 3031 Powiat Złotowski wielkopolskie złotowski Powiat 6 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 12,33 83,00 83101014690005891391600000 Inwestycja-rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala Powiatowego im. A. 

Sokołowskiego w Złotowie:

    • Utworzenie Ambulatorium COVID-19

    • Zakup sterylizatorów i wyposażenia Centralnej sterylizacji

    • Przebudowa, modernizacja zasilania trafostacji, wymiana agregatów

    • Wymiana trzech kotów gazowych i układu technologicznego kotłowni

    • Modernizacja pracowni endoskopowej i sprzętu medycznego

    • Prace inwestycyjne (rozbudowa) Centrum Zdrowia Psychicznego, Zakł. Opiekuńczo-

Leczniczego i Oddz. Med. Paliatywnej

29.09.2020

17 301703 Gmina i Miasto Odolanów wielkopolskie ostrowski Odolanów Gmina 1 300 000,00 1 325 000,00 2 650 000,00 3,39 50,00 83101014690005891391600000 Inwestycja obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych (ocieplenie ścian, wymiana 

stolarki okienne i drzwiowej, modernizacja systemu c.o., montaż wentylacji mechanicznej z 

odzyskiem ciepła etc.) głównego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie 

wraz z montażem odnawialnych źródeł energii (PV, pompa ciepła) oraz modernizacją 

oświetlenia wewnętrznego wraz z oprzewodowaniem i oświetleniem awaryjnym i 

ewakuacyjnym. Wykonane zostaną również prace dostosowujące obiekt do wymogów ppoż.

30.09.2020

18 370961 Gmina Jutrosin wielkopolskie rawicki Jutrosin Gmina 400 000,00 400 000,00 500 000,00 1,29 80,00 83101014690005891391600000 Przebudowa drogi gminnej Jutrosin - Zmysłowo

Celem inwestycji jest przebudowa drogi gruntowej do miejscowości Zmysłowo, która 

obecnie nie posiada żadnej utwardzonej drogi dojazdowej   

30.09.2020

19 3001032 Gmina Chodzież wielkopolskie chodzieski Chodzież Gmina 1 000 000,00 1 432 950,00 1 654 341,90 4,85 86,62 83101014690005891391600000 Inwestycja prowadzona jest pod nazwą  Budowa świetlicy – Zacharzyn.  W ramach inwestycji 

powstanie obiekt o pow. użytkowej ok. 400 m2 i będzie pełnił w części funkcję świetlicy 

wiejskiej oraz w części funkcję remizy OSP.   Świetlica posiadać będzie salę, zaplecze  

kuchenne,  sanitariaty i pomieszczenia pomocnicze.  Druga część obiektu czyli remiza  OSP 

składać się będzie z dwóch garaży dla samochodów strażackich, magazynku na sprzęt, 

sanitariatów oraz małej sali narad. Cały  budynek zostanie wykonany z nowoczesnych 

materiałów i rozwiązań  technologicznych.   Roboty budowlane przewidziane jest do 

realizacji w latach 2020-2021.  

08.09.2020

20 3001043 Gmina Margonin wielkopolskie chodzieski Margonin Gmina 2 000 000,00 2 500 000,00 3 300 000,00 10,00 76,00 83101014690005891391600000 Przygotowanie obiektów ochrony zdrowia i oświaty do zadań związanych z 

przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, poprzez budowę obiektów służących zapewnieniu 

dystansu społecznego i ich wykorzystywaniu na miejsce czasowej kwarantanny.

Zakres zadania:

1. Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Radwnkach, umożliwiająca szerokie przejście 

uczniom

2. Zwiększenie efektywności budynku przychodni lekarskich w Margoninie oraz w budynku 

wykorzystywanym na cele profilaktyki zdrowotnej

3. Budowa obiektu na cele kulturalno-zdrowotne w Adolfowie z wykorzystaniem na lokal 

wyborczy

30.09.2020

21 3001043 GMINA MARGONIN wielkopolskie chodzieski MARGONIN Gmina 1 000 000,00 3 075 000,00 4 235 739,32 13,00 73,00 83101014690005891391600000 Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową głównej pompowni ścieków i rurociągiem 

tłocznym w Margoninie. Planowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wiąże się 

z: dostosowaniem obiektów oczyszczalni do zwiększonego obciążenia hydraulicznego i 

ładunku zanieczyszczeń, uporządkowaniem ciągu technologicznego gospodarki osadowej. 

Realizacja projektu doprowadzi do unowocześnienia obiektu i dostosowania do wymogów 

wynikających z norm Unii Europejskiej.

18.09.2020

22 3002032 Gmina Drawsko wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Drawsko Gmina 950 000,00 950 000,00 950 000,00 3,40 100,00 83101014690005891391600000 Realizacja inwestycji polega na przebudowie i przystosowaniu dla os. niepełnosprawnych 

Szkoły Podstawowej w Chełście w Gminie Drawsko. Obecny stan techniczny budynku 

określony jest jako zły, w szczególności ściany zewnętrzne i dach. Wydatki w ramach 

inwestycji zaliczane będą do wydatków majątkowych. Projektowe działania będą polegały 

m.in. na: rozbiórce pokrycia dachowego i wykonanie nowego, wykonaniu elewacji, 

ociepleniu ścian, likwidacji barier architektonicznych i modernizacji ogrzewania.

30.09.2020

23 3002062 Gmina Połajewo wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Połajewo Gmina 1 500 000,00 1 927 331,00 3 725 628,23 11,64 51,73 83101014690005891391600000 Przedmiotem projektu jest rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej, poprzez budowę 

sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Krosin. Ponadto 

planuje się rozbudować stację uzdatniania wody w miejscowości Młynkowo. Inwestycja ma 

być realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich”, objętego PROW.

28.09.2020

24 3002083 Gmina Wieleń wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Wieleń Gmina 2 000 000,00 12 220 000,00 12 586 600,00 16,40 97,00 83101014690005891391600000 Zapewnienie dostępu do wody dla odbiorców z terenu Gminy Wieleń. 

W ramach zadania planowane jest wykonanie sieci wodociągowych wraz z przyłączami dla 

odbiorców w m.: Mężyk, Gulcz Wybudowanie, os. Międzylesie w Wieleniu, Rosko 

Wybudowanie, Nowe Dwory, Gieczynek Wybudowanie. W ramach zadania rozbudowana 

zostanie stacja uzdatniania wody w Rosku o zbiornik zapasu wody. Łącznie planowane jest 

umożliwienie korzystania z wody mieszkańcom terenów wiejskich- łącznie ok. 420 osób.

24.09.2020

25 3003062 Gmina Łubowo wielkopolskie gnieźnieński Łubowo Gmina 500 000,00 571 854,17 703 380,63 1,87 81,30 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest „BUDOWA DWÓCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WODY 

UZDATNIONEJ DLA SUW w ŁUBOWIE” - zlokalizowanego na działkach nr ew. 144/2, 156/2, 

156/5, obręb ewid. nr 0008 Łubowo, gmina Łubowo. W ramach zadania wykonane zostaną 

dwa pionowe jednokomorowe zbiorniki na wodę pitną, każdy o pojemności 100m3 oraz 

zestaw hydroforowy z falownikami a także rurociąg wodociągowy tłoczny PE 160 i 90 o dł. 

łącznej 56,01 mb i rurociągi kanalizacyjne grawitacyjne  PVC 160 o dł. łącznej 23,80 mb. 

Łączna poj. retencyjna Stacji Uzdatniania Wody po realizacji zadania wyniesie 400 m3 .

30.09.2020



26 3004024 Gmina Gostyń wielkopolskie gostyński Gostyń Gmina 1 500 000,00 6 000 000,00 9 000 000,00 6,73 66,66 83101014690005891391600000 Przedmiotem projektu jest przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania 

budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1 w Gostyniu, z funkcji mieszkalno-usługowej na 

obiekt usługowo-biurowy. Działania zakładane do realizacji to m. in.: wzmocnienie i 

pogłębienie fundamentów, murowanie, naprawa oraz ocieplenie ścian zewnętrznych, 

wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji 

wewnętrznych, naprawa elewacji zewnętrznych, wykonanie posadzek i tynków oraz 

zagospodarowanie terenu.

30.09.2020

27 3004033 Gmina Krobia wielkopolskie gostyński Krobia Gmina 1 240 000,00 1 240 000,00 1 550 000,00 2,07 80,00 83101014690005891391600000 Przebudowa ciągu ulic Cicha i Kwiatowa w Krobi.  Prace obejmą budowę  jezdni o szer. 5,5m 

o nawierzchni z kostki brukowej o długości ok. 355 mb. oraz dwustronnych chodników o 

szer. do 2m. z kostki bezfazowej. Obecnie przedmiotowe ulice wykonane są z nawierzchni 

asfaltowej, która posiada liczne deformacje i ubytki. Ponadto wykonana zostanie nowa 

kanalizacja deszczowa, która obecnie znajduje się w złym stanie technicznym, a także 

wykonane zostanie nowe oznakowanie drogowe.  

29.09.2020

28 3004033 Gmina Krobia wielkopolskie gostyński Krobia Gmina 1 960 000,00 1 960 000,00 2 450 000,00 3,27 80,00 83101014690005891391600000 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kuczynka wraz z przebudową drogi nr 

4928P Drzewce - Pudliszki – Kuczynka. Wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej z 

przyłączami  do odbioru ścieków z miejscowości Kuczynka i części miejscowości Pudliszki 

wraz z przebudową drogi na odcinku  1278mb obejmującą poszerzenie pasa jezdni do szer. 

5,5-6,0m, budową  chodników i przebudową kanalizacji deszczowej. Badania natężenia ruchu 

wykazały, że dobowo po drodze przemieszczają się 1720  auta.

29.09.2020

29 3004042 Gmina Pępowo wielkopolskie gostyński Pępowo Gmina 1 700 000,00 2 500 000,00 4 003 470,01 16,53 62,44 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 

miejscowości Krzyżanki. Projekt przewiduje wykonanie kolektorów sanitarnych, rurociągu 

tłocznego, przyłączy do nieruchomości oraz przepompowni ścieków. 

W ramach planowanej inwestycji wykonane zostaną:

- kolektory sanitarne – 2,53 km,

- rurociągi tłoczne – 1,96 km,

- przykanaliki - kanały boczne – 53 sztuki,

- przepompownie ścieków – 3 kpl,

Ilość osób planowanych do podłączenia - 254 RLM. 

28.09.2020

30 3004052 Gmina Piaski wielkopolskie gostyński Piaski Gmina 800 000,00 1 120 000,00 1 600 000,00 3,81 70,00 83101014690005891391600000 Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach z wykorzystaniem 

instalacji OZE i przebudową kotłowni. Ocieplanie elewacji płytami styropianowymi gr.14 cm, 

wymiana okien na PVC. Dach z eternitu i blachy trapezowej zostanie wymienione na 

blachodachówkę i docieplone. Kotłownia na paliwo stałe zostanie zastąpiona kotłownią na 

paliwo gazowe. Zostanie zmodernizowana instalacja C.O, ciepłej i zimnej wody. Na dachu 

zostanie zamontowanych 16 szt. paneli fotowoltaicznych. 

30.09.2020

31 3004052 Gmina Piaski wielkopolskie gostyński Piaski Gmina 2 000 000,00 2 590 000,00 3 700 000,00 8,81 70,00 83101014690005891391600000 Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Wielkich z przyłączami będzie odprowadzać ścieki 

bytowo-gospodarcze z budynków we wsi Strzelce Wielkie rurociągiem grawitacyjnym do 

projektowanych przepompowni ścieków, następnie rurociągami tłocznymi do istniejącej 

kanalizacji sanitarnej w Piaskach dalej do oczyszczalni ścieków w Gostyniu. Kanalizacja 

sanitarna grawitacyjna z rur PVC ø 200 mm – ok 4200 m, przepompownie ścieków– 4szt., 

rurociągi tłoczne PEHD ø 90 mm– ok. 1700 m, przyłącza – ok. 100 szt

30.09.2020

32 3004073 Gmina Poniec wielkopolskie gostyński Poniec Gmina 2 200 000,00 3 045 600,00 3 807 000,00 10,26 80,00 83101014690005891391600000 Projekt dotyczy Szkoły Podstawowej im. gen. Dywizji Stefana “Grota” Roweckiego w 

Żytowiecku. Zakładać on będzie budowę oraz przebudowę szkoły polegającą na m. in. 

termomodernizacji dachu budynku istniejącego. Przebudowę istniejącej sali gimnastycznej. 

Budowę dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego do istniejącego budynku szkoły z 4 

salami dydaktycznymi wyposażonymi w zaplecza oraz skomunikowanie z istniejącą klatką 

schodową w budynku szkoły, budowę salki gimnastycznej z funkcją auli.

30.09.2020

33 3007022 Gmina Brzeziny wielkopolskie kaliski Brzeziny Gmina 810 000,00 810 000,00 900 000,00 2,80 90,00 83101014690005891391600000 Projekt ma na celu przeprowadzenie w budynku instytucji użyteczności publicznej oraz 

mieszkalnym - Ośrodka Zdrowia w Brzezinach docieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenie 

stopu piwnicy, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana 

instancji c.o., montaż instalacji solarnej, budowę zadaszenia wraz winda dla 

niepełnosprawnych. Budynek zlokalizowany jest w województwie wielkopolskim, w powiecie 

kaliskim, na terenie gminy Brzeziny. Budynek przychodni kojarzy dwie funkcje użytkowe – 

wysoki parter na który prowadzą projektowane schody, podest i winda mieści lokal 

użyteczności publicznej – przychodnie lekarską, natomiast na piętrze znajdują się mieszkania 

wraz z podstacją Pogotowia Ratunkowego. Parametry energetyczne budynku oraz jego 

poszczególnych elementów i instalacji nie spełniają aktualnych norm i wymagań. Duże straty 

ciepła zwiększają koszty utrzymania budynku oraz przyczyniają się do emisji gazów 

cieplarnianych. Jako źródło energii cieplnej zostanie zastosowany zamiast kotła węglowego, 

kocioł opalany biomasą - peletem. Tego typu kocioł jest zaliczany do odnawialnych źródeł 

energii. 

30.09.2020

34 3007042 Gmina Godziesze Wielkie wielkopolskie kaliski Godziesze Wielkie Gmina 1 800 000,00 2 047 422,00 2 729 896,00 6,34 75,00 83101014690005891391600000 Droga gminna Godziesze Wielkie – Końska Wieś jest podstawowym zadaniem 

inwestycyjnym gminy w zakresie drogownictwa. Droga jest łącznikiem pomiędzy drogami 

powiatowymi Nr 6232P i 4631P (na terenie gminy brak jest dróg wojewódzkich i krajowych). 

Droga „zamyka” sieć dróg gminnych w południowej części gminy przebiegając przez tereny 

intensywnej produkcji rolnej i hodowli trzody a także planowane tereny budownictwa. 

Długość drogi wynosi 1+996 km i przy jej przebudowie zaplanowano także elementy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci wzmocnienia konstrukcji drogi, wydzielenia 

pasa ruchu dla rowerzystów, przejścia dla pieszych- w związku z przebiegiem drogi w pobliżu 

kościoła w centrum wsi Godziesze Wielkie.

29.09.2020

35 3007082 Gmina Opatówek wielkopolskie kaliski Opatówek Gmina 500 000,00 864 558,18 864 558,18 1,63 100,00 83101014690005891391600000 Budowa sieci wodociągowej w m. Szałe w ciągu ul. Słoneczna i Południowa z odgałęzieniami 

w ul. Zieloną, ul. Morelową, ul. Porzeczkową oraz ul. Wiśniową, obejmuje zabudowę terenu 

w postaci obiektów infrastruktury technicznej stanowiącej sieć wodociągową. Zakres 

obejmuje budowę rurociągu wodociągowego z rur PEHD ø110 mm - 2881,3 mb, PEHD ø90 

mm - 586,5 mb, dla zabezpieczenia dostaw wody na cele socjalno-bytowe wraz z 

uwzględnieniem zabezpieczenia ppoż. w m. Szałe.

29.09.2020

36 3007082 Gmina Opatówek wielkopolskie kaliski Opatówek Gmina 1 000 000,00 1 254 628,29 2 571 975,36 4,85 48,78 83101014690005891391600000 Budowa SUW w miejscowości Rajsko, gmina Opatówek. Projekt obejmuje w swoim zakresie 

zabudowę terenu w postaci obiektów infrastruktury technicznej, stanowiącej budynek stacji 

z zapleczem sanitarnym, zbiorniki do magazynowania wody, teren wokół stacji. 

uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej. 

29.09.2020

37 3007083 Gmina Opatówek wielkopolskie kaliski Opatówek Gmina 584 553,82 584 553,82 1 211 051,38 2,28 48,27 83101014690005891391600000 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tłokinia Nowa, gm. Opatówek. Projekt 

obejmuje zabudowę terenu w postaci obiektów infrastruktury technicznej, stanowiącej sieć 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Zakres dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla 

odprowadzenia ścieków bytowo gospodarczych z terenu objętego projektem, ze zrzutem 

ścieków do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. Św. Jana w Opatówku, a następnie do 

oczyszczalni ścieków w Opatówku. 

29.09.2020

38 3007102 Gmina Szczytniki wielkopolskie kaliski Szczytniki Gmina 1 100 000,00 1 170 840,00 2 837 233,32 3,19 41,27 83101014690005891391600000 Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 675714P o dł. 2,94km poprzez; 

poszerzenie jezdni do 5m, wykonanie nowej nakładki asfaltowej, utwardzeniu pobocza o 

szer. 0,75 tłuczniem, budowie na dł. 400 m w mc. Korzekwin chodnika o szerokości 1,5m o 

nawierzchni asfaltowej. Na drodze powstaną cztery perony autobusowe i dwa wyniesione 

przejścia dla pieszych z System Aktywnej Informacji Wizualnej. Droga stanowi  połączenie 

dwóch dróg powiatowych 4623P i 4631P i stanowi ważny ciąg komunikacyjny dla 

mieszkańców Korzekwina, Popowa, Kuczewoli, Włodzimierza.  

29.09.2020



39 3007112 GMINA ŻELAZKÓW wielkopolskie kaliski Żelazków Gmina 2 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 9,27 100,00 83101014690005891391600000 Budowa szkoły podstawowej i przebudowa przedszkola z adaptacją na żłobek w Żelazkowie . 

Zaprojektowanie i budowa  szkoły podstawowej  z czytelnym układem funkcjonalno-

przestrzennym,instalacją fotowoltaiczną,ogrzewanie - gaz ziemny. Maksymalne 

wykorzystanie energii  słonecznej zarówno w aspekcie doświetlenia jak i warunków 

cieplnych.Budynek przedszkola zostanie zaadaptowany na żłobek  dla około 20 dzieci. W 

obecnej szkole podstawowej powstanie duże  przedszkole.

25.09.2020

40 3008012 Gmina Baranów wielkopolskie kępiński Baranów Gmina 2 000 000,00 4 510 436,93 9 020 873,86 14,02 50,00 83101014690005891391600000 Inwestycja polega na przebudowie dróg gminnych (13 ul.: Geodetów, Poziomkowa, 

Malinowa, Dębowa, Orzechowa, Świerkowa, Jodłowa, Sosnowa, Klonowa, Brzozowa, Cicha, 

Piękna i Jagodowa) na os. Murator w Baranowie pow. kępiński, woj. wlkp. Całkowita dł. 

dróg: 2518,33m. Wykonane zostaną jezdnie o naw. bitumicznej, ograniczone obustronnie 

krawężnikiem najazdowym. Wzdłuż ul. Geodetów powstanie chodnik z dopuszczeniem ruchu 

rowerowego. Wykonana zostanie kan. wodociągowa, sanitarna oraz deszczowa (kolektor 

zrzutowy od ul. Przy Torach do punktu włączenia na istn. kolektorze).

23.09.2020

41 3008033 Gmina Kępno wielkopolskie kępiński Kępno Gmina 1 800 000,00 3 000 000,00 3 500 000,00 2,09 85,71 83101014690005891391600000 Utworzenie skweru sportowego im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie 

obejmujące: 

-plac zabaw 

-plac wodny wyposażony w zraszacze i deszczownice 

-wielofunkcyjne boisko do piłki plażowej z ławkami 

-ciągi komunikacyjne i zielone parawany z drzew średniej wysokości

-parking

-przebudowę istniejących budynków szatniowych i instalację paneli fotowoltaicznych

-oświetlenie i monitoring

Pow. całkowita-ok. 1,8 ha, w tym istniejące boiska-ok. 0,4 ha.

30.09.2020

42 3008042 Gmina Łęka Opatowska wielkopolskie kępiński Łęka Opatowska Gmina 3 135 070,00 3 135 070,00 4 180 094,00 11,85 75,00 83101014690005891391600000 Planowana inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami, przepompowniami ścieków zasilaniem energetycznym w miejscowości 

Szalonka. Sieć będzie obejmowała przyłączenie niespełna 50 indywidualnych gospodarstw 

domowych zamieszkałych przez ok 200 osób.  Długość planowanej sieci po zrealizowaniu 

całości etapu wyniesie 2809 mb. w tym 882 mb. kanalizacji ciśnieniowej i 1927 mb. 

kanalizacji grawitacyjnej. Planowana inwestycja jest pierwszym z sześciu etapów budowy 

zbiorczej sieci kanalizacyjnej obejmującej południową część gminy zamieszkałą przez 

kolejnych ok. 1 000 osób.

23.09.2020

43 3008052 Gmina Perzów wielkopolskie kępiński Perzów Gmina 3 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 16,04 100,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola z infrastrukturą techniczną w m. 

Trębaczów. Nowoczesny obiekt dostosowany do potrzeb najmłodszych, także 

niepełnosprawnych, obejmie 3 oddziały, każdy z łazienką, dla 75 dzieci łącznie, szatnię, 

jadalnię, w pełni wyposażoną kuchnię oraz zaplecze socjalne, techniczne i biurowe. Kuchnia 

pozwoli przygotować 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla dzieci z przedszkola oraz 

obiady w formie cateringu dla około 140 uczniów sąsiadującej szkoły podstawowej i oddziału 

przedszkolnego w Miechowie.

28.09.2020

44 3008062 Gmina Rychtal wielkopolskie kępiński Rychtal Gmina 500 000,00 550 500,00 550 500,00 2,99% 100,00% 83101014690005891391600000 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielkim Buczku.

Prace związane z przebud. SUW są niezbędne i pilne. W chwili obecnej obiekt nie pozwala na 

pewne i stabilne dostarczanie wody. Dł. sieci wod., która zaopatrywana jest w wodę z SUW 

wynosi ponad 42 km.

Inwestycja obejmie:

-montaż dwóch zbiorników stalowych o pojemności 100 m3 każdy;

- wykonanie fundamentów żelbet.;

-wykonanie orurowania łączącego zbiorniki z hydrofornią;

-wykonanie zasuw;

-przeróbka orurowania w SUW;

-montaż zestawu siecio. o wydajności 45m3/h i wysokości podnoszenia 4,5 bar;

-zagospo. Ter. wokół zbiorników.

29.09.2020

45 3008062 Gmina Rychtal wielkopolskie kępiński Rychtal Gmina 700 000,00 758 159,71 1 840 221,89 9,01 30,84 83101014690005891391600000 Utw.pierw. żłobka publ. w Gm. Rychtal: zm. Sp. użytkowania bud. wymagająca wykonania 

robót objętych pozw. na bud. (przeb. oraz rozb. obiektu). Prace pozwolą na utw. 20 miejsc 

opieki nad dziećmi do lat 3. Zakres: inst. elektryczna,cieplna, wodna, wentylacyjna, kan., 

gazowa,roboty budowlane izolacyjne, platforma dla osób niepełn, rozbudowa (strefa 

wejściowa z platformą, zakładanie stolarki bud., wyk. podłóg, ścian, malowanie i 

szklenie,adapt. pom. i dost. toalet wraz z rob. rozb.,zagospod. terenu (teren zielony, m. 

postojowe, dr. manewrowe, miejsce składowania odpadów).

29.09.2020

46 3008072 Gmina Trzcinica wielkopolskie kępiński Trzcinica Gmina 3 000 000,00 5 800 258,66 5 800 258,66 0,26 100,00 83101014690005891391600000 Na terenie Gminy Trzcinica znajduje się Aglomeracja o nr PLWL 129 obejmująca swoim 

zasięgiem największe miejscowości Gminy tj. Laski i Trzcinica, w których zamieszkuje ponad 

50% mieszkańców całej Gminy. W latach 2009-2012 w Laskach przeprowadzona została 

inwestycja wodno-kanalizacyjno-drogowa w oparciu o środki własne i pozyskane z PROW 

2007-2013. Natomiast w latach 2018-2020 zrealizowano trzy etapy zadania pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu 

zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica” (III etap jest 

realizowany do końca listopada b.r.), na które Gmina Trzcinica trzykrotnie pozyskała środki z 

WRPO na lata 2014-2020. Pozostaje realizacja IV etapu, na sfinansowanie którego składany 

jest niniejszy wniosek. W przypadku dofinansowania pojawia się możliwość wykonania 

ostatniego etapu budowy kanalizacji sanitarnej oraz dokończenie zadań wodociągowych i 

odtworzenie dróg w miejscowości Trzcinica, a przez to całość Aglomeracji zostałaby w 100% 

skanalizowana, zgodnie z założeniami KPOŚK.

(...)

30.09.2020

47 3009011 Gmina Koło wielkopolskie kolski Koło Gmina 1 500 000,00 4 650 000,00 4 650 000,00 4,31 100,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego 

przy ul. Kajki w m. Kole (16 mieszkań) wraz z zagospodarowaniem działki i ogrodzeniem. 

Budynek będzie uzupełnieniem istniejącej pierzei. Budynek 2-kondygnacyjny, z poddaszem 

użytkowym, częściowo podpiwniczony W ramach infrastruktury towarzyszącej przewiduje 

się wykonanie miejsc postojowych dla projektowanych mieszkań, dojazdu do miejsc 

postojowych, dojścia do projektowanego budynku oraz przyłączy. Planuje się odprowadzenie 

wód opadowych częściowo do miejskiej sieci deszczowej, częściowo na teren zieleni 

urządzonej na działce.

28.09.2020

48 3009043 Gmina Dąbie wielkopolskie kolski Dąbie Gmina 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,04 100,00 83101014690005891391600000 Budowa garaży dla jednostki OSP w Dąbiu – etap III. Inwestycja polegać będzie na 

dokończeniu budowy garaży dla jednostki OSP w Dąbiu, w których przechowywany będzie 

sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz pojazdy należące do jednostki OSP w Dąbiu. Obecnie sprzęt 

oraz pojazdy przechowywane są w kilku lokalizacjach co znacznie utrudnia podejmowanie 

działań ratowniczo – gaśniczych.

29.09.2020

49 3009052 Gmina Grzegorzew wielkopolskie kolski Grzegorzew Gmina 500 000,00 500 000,00 500 000,00 5,23 100,00 83101014690005891391600000 Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynkach Szkoły 

Podstawowej w Bylicach -Kolonii - zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej. W 

ramach prac planuje się ocieplić dach budynek szkoły wraz  wykonaniem nowego 

przesiąkającego pokrycia dachowego oraz wydłużeniem dachu, wykonać podjazd dla osób 

niepełnosprawnych

30.09.2020

50 3009063 Gmina Kłodawa wielkopolskie kolski Kłodawa Gmina 1 000 000,00 1 500 000,00 1 555 007,38 2,93 96,46 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Ratusza Miejskiego z 1819 r. Budynek jest w złym 

stanie technicznym, wcześniej użytkowanym przez Policję, brakiem prowadzenia remontów 

bieżących.

Zakres robót obejmuje kompleksowe i niezbędne prace mające na celu dostosowanie 

obiektu do funkcji użyteczności publicznej, m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

wykonanie pokrycia dachu, renowację elewacji, odtworzenie detali architektonicznych, 

wykonanie posadzek, tynków wewnętrznych, instalacji c.o., wod.-kan., elektr., aranżację 

pomieszczeń, montaż zewnętrznej windy.

30.09.2020



51 3009072 Gmina Koło wielkopolskie kolski Koło Gmina 2 500 000,00 6 800 000,00 6 800 000,00 17,89 100,00 83101014690005891391600000 „Rozbudowa przedszkola w miejscowości Powiercie, gm. Koło” 30.09.2020

52 3009092 Gmina Olszówka wielkopolskie kolski Olszówka Gmina 600 000,00 648 000,00 810 000,00 3,80 80,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Dębowiczki”. Inwestycja dotyczy budowy budynku, wykonania lokalnego przyłącza 

kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowego, przyłącza energetycznego, wiaty 

drewnianej oraz placu wyłożonego kostką betonową. Forma budynku jest dostosowana do 

zabudowy wiejskiej. Świetlica składa się z jednej sali spotkań oraz zaplecza sanitarnego i 

kuchennego z cateringowym systemem przygotowania żywności.

25.09.2020

53 3010013 Gmina Golina wielkopolskie koniński Golina Gmina 2 000 000,00 3 151 570,19 3 501 744,65 0,07 90,00 83101014690005891391600000 Projekt obej. rozbud. i moderniz. stacji uzdatniania wody w Węglewie. SUW w Węglewie 

obsł. aktualnie 7 miejscowości. W oparciu o wydajność istn. ujęcia, zapotrz. wody oraz jej 

jakość, założono schem. uzdatn. oparty na napowietrzaniu wody w central.mieszaczu wodno-

powietrznym zamkn. oraz jednostopn. filtrację na filtrach ciśnieniowych.W celu polepsz. 

SUW i zapewn. rezerw wody dla ppoż. planuje się likwidację 2 zbior. o poj. 200m3  i 

wykonanie 3 zbior. o poj. 450m3,remont istniej. odstojnika popłuczyn. Zost. wykonane 

dodatk. pom.sanitarne, istn. orurowanie zastąpi się nowym. 

30.09.2020

54 3010032 Gmina Kazimierz Biskupi wielkopolskie koniński Kazimierz Biskupi Gmina 2 000 000,00 5 057 500,00 5 950 000,00 11,00 85,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest budowa strażnicy OSP wraz z infrastrukturą techniczną w 

Kazimierzu Biskupim. Inwestycja obejmuje halę garażową dla wozów bojowych, warsztat, 

pomieszczenia biurowe i socjalne z salą narad, zaplecze higieniczno-sanitarne (w tym szatnie 

i umywalnie), pomieszczenie do ćwiczeń, salę do spotkań organizowanych przez społeczność 

strażacką wraz z zapleczem kuchennym i pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. 

Inwestycja obejmie zagospodarowanie terenu wokół budynku (miejsc postojowych, plac do 

ćwiczeń, wiata grillowa, tereny zielone).

21.09.2020

55 3010032 Gmina Kazimierz Biskupi wielkopolskie koniński Kazimierz Biskupi Gmina 2 000 000,00 6 970 000,00 8 200 000,00 15,00 85,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Przedszkola w Kazimierzu Biskupim o nowy 

jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek, w którym zlokalizowane będą cztery 

oddziały przedszkolne z zapleczami sanitarnymi, salą zajęć ruchowych z magazynem, salą 

zajęć dodatkowych, zapleczem sanitarnym dla personelu. Ponadto, w istniejącej części 

budynku planuje się kompleksowy remont pięciu istniejących sal przedszkolnych wraz z 

pozostałą infrastrukturą przedszkolną oraz zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola.

21.09.2020

56 3010043 Gmina Kleczew wielkopolskie koniński Kleczew Gmina 1 000 000,00 1 020 000,00 1 200 000,00 1,92 85,00 83101014690005891391600000 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieborzyn, gm. Kleczew. Zadanie inwestycyjne 

polega na budowie sieci kanalizacji zbiorczej sanitarnej o  dł. 1 300 mb  wraz z przyłączami 

sanitarnymi i przepompowniami ścieków. Odbiornikiem będzie oczyszczalnia ścieków w 

Budzisławiu Górnym. 

30.09.2020

57 3010043 Gmina Kleczew wielkopolskie koniński Kleczew Gmina 1 000 000,00 1 955 000,00 2 300 000,00 3,69 85,00 83101014690005891391600000 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budzisław Kościelny, gm. Kleczew. Zadanie 

inwestycyjne polega na budowie sieci kanalizacji zbiorczej sanitarnej w obrębie ulic: 

Słoneczna, Torowa, Spokojna, Podgórna, Zacisze, Spacerowa i Wiosenna. Planowana 

długości kanalizacji grawitacyjno-tłocznej to 2 444 mb wraz z przyłączami sanitarnymi i 

przepompowniami ścieków. Zadanie będzie realizowane na terenie Powidzkiego Parku 

Krajobrazowego. 

30.09.2020

58 3010103 Gmina Sompolno wielkopolskie koniński Sompolno Gmina 408 000,00 408 000,00 480 000,00 0,91 0,85 83101014690005891391600000 Inwestycja-budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sompolnie. Projekt obejmuje budowę 

grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków z terenów zabudowy 

mieszkaniowej o przekroju Ø250x7,3mm-dł.757,4mb. Projekt zakłada także wybudowanie 19 

szt. studni rewizyjnych.

29.09.2020

59 3010103 Gmina Sompolno wielkopolskie koniński Sompolno Gmina 700 000,00 3 255 000,00 4 650 000,00 9,77 70,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biele, gmina 

Sompolno. Projekt obejmuje budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej dla 

odprowadzenia ścieków z terenów zabudowy mieszkaniowej o przekroju Ø250 x 7,3mm-

długości 2609,4mb oraz o przekroju Ø160x 4,7mm–długości 486,0mb, a także ciśnieniową 

kanalizację sanitarną-o przekroju Ø90 x 5,4mm- długości 753mb. Projekt zakłada także 

wybudowanie 1 szt. przepompowni ścieków i studni rewizyjnych-95 szt., studni rozprężnej, 

napowietrzająco odpowietrzającej i płuczącej-po 1 szt.

21.09.2020

60 3010132 Gmina Wierzbinek wielkopolskie koniński Wierzbinek Gmina 800 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00 6,59 80,00 83101014690005891391600000 Przebudowa 3 dróg gminnych na terenie gminy Wierzbinek:

1.	Droga Synogać - Zielonka o długości 1570 metrów, szerokość 4 m

2.	Droga Chlebowo - Zakrzewek o długości 2045 metrów, szerokość 4 m

3.	Droga Julianowo - Galczyce o długości 2050 metrów, szerokość 3 m

Obecnie powyższe drogi są drogami gruntowymi w złym stanie technicznym i wymagają 

pilnej przebudowy. Prace będą polegały na wykonaniu koryta, podbudowy, nawierzchni z 

betonu asfaltowego, zjazdów, utwardzeniu poboczy.

28.09.2020

61 3010132 Gmina Wierzbinek wielkopolskie koniński Wierzbinek Gmina 3 000 000,00 3 500 000,00 4 000 000,00 10,54 87,50 83101014690005891391600000 Budowa strażnicy OSP w Wierzbinku wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt 

przeznaczony będzie dla prawidłowego funkcjonowania OSP w Wierzbinku w zakresie 

ratownictwa.  Obiekt będzie się składał z:

- budynku garażu z 3 stanowiskami dla pojazdów straży i pomieszczeń higieniczno – 

sanitarnych

- budynku z pomieszczeniami administracyjno – techniczno – sanitarnymi oraz sali z 

zapleczem kuchennym.

28.09.2020

62 3010142 Gmina Wilczyn wielkopolskie koniński Wilczyn Gmina 1 000 000,00 2 111 326,32 2 111 326,32 7,03 100,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest zadanie pt. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody 

w miejscowości Góry, gmina Wilczyn” na działce nr ewid. 186/5, obręb Góry. Szczegóły 

inwestycji zawiera załączony przedmiar robót. 

30.09.2020

63 3011011 Gmina Kościan wielkopolskie kościański Kościan Gmina 1 000 000,00 2 260 000,00 5 900 000,00 4,85 38,30 83101014690005891391600000 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4. Zakres prac wynika z audytu energetycznego i 

elektrycznego - ocieplenie ścian i stropodachu, wymiana okien i luksferów, drzwi 

zewnętrznych i przeszklenia z poliwęglanu, zmiana sposobu wytwarzania c.w.u. 

(wprowadzenie pompy ciepła powietrze/woda), modernizacja instalacji c.o., modernizacja 

oświetlenia w budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej, budowa kanalizacji deszczowej w 

ul. Abpa Baraniaka (brak wpływa na podtopienia szkoły).

30.09.2020

64 3011032 Gmina Kościan wielkopolskie kościański Kościan Gmina 1 000 000,00 1 000 000,00 1 905 275,00 2,25 52,49 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w Choryni (wymiana nieszczelnej 

kanalizacji sanitarnej). W wyniku projektu powstanie nowa sieć z przyłącz. o parametrach:

- kolektory grawitacyjne PVC 200 mm – 1.804,1 m

- kolektory grawitacyjne PVC 250 mm – 163,6 m

- kolektory tłoczne PE 225 mm – 44,0 m

- przyłącza PVC 160 mm - 393,0 m/27 szt.

Ponadto wyremontowana zostanie przepompownia ścieków – 1 szt.

30.09.2020

65 3011053 Gmina Śmigiel wielkopolskie kościański Śmigiel Gmina 300 000,00 336 000,00 420 000,00 0,01 80,00 83101014690005891391600000 Powstanie budynek szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wonieść. Opis: budowa zaplecza szatniowego (forma 

kontenerowa) wraz z drogą dojazdową i parkingami na terenie boiska sportowego w 

Wonieściu. 

29.09.2020

66 3012033 Gmina Koźmin Wielkopolskiwielkopolskie krotoszyński Koźmin Wielkopolski Gmina 1 019 729,00 1 019 729,00 1 600 000,00 2,34 63,73 83101014690005891391600000 Inwestycja polegać będzie na budowie 1600 m kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PVC w 

obszarze gdzie obecnie nie ma możliwości odbioru ścieków. Oprócz sieci kanalizacyjnej 

powstaną przepompownie i przyłącza do nieruchomości. Odbiornikiem ścieków będzie 

istniejąca kanalizacja miejska, która prowadzi ścieki na oczyszczalnię. Kanalizacja 

prowadzona będzie w pasie drogi krajowej nr 15. Jej budowa jest również konieczna ze 

względu na plany budowy po tej samej trasie ścieżki pieszo-rowerowej.

30.09.2020



67 3013022 Gmina Lipno wielkopolskie leszczyński Lipno Gmina 1 500 000,00 3 000 000,00 12 908 908,00 30,68 23,24 83101014690005891391600000 Budowa ośrodka sportowego przy kompleksie szkolnym w Wilkowicach

Ośrodek sportowy stanowi:

piętrowa hala sportowa o wymiarach 24,34x44,19m, wys.9m

łącznik ze szkołą 

parkingi, chodniki, drogi, zieleń.

Parter hali:

1 pełnowym. boisko do piłki ręcznej i futsalu

1 pełnowym. boisko do koszykówki, 

1 boisko treningowe, 

2 pełnowym. boiska do siatkówki

węzeł szatniowo-sanitarny dla zawodników

2 hole

szatnia

węzeł sanitarny goście

Piętro hali:

trybuny 280 miejsc siedzących

sala fitness

siłownia

węzeł szatniowo-sanitarny

29.09.2020

68 3013043 Gmina Rydzyna wielkopolskie leszczyński Rydzyna Gmina 6 000 000,00 14 000 000,00 16 248 981,86 35,26 86,15 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w 

Rydzynie. Obecnie szkoła mieści się w 4 budynkach położonych w różnych częściach miasta. 

Przebudowa dotyczy budynku byłego gimnazjum, który zostanie rozbudowany o nową. 

Rozbudowa przewiduje budowę nowego skrzydła, dwukondygnacyjnego w tym: 16 sal 

lekcyjnych, aula, biblioteka, świetlica, stołówka, zaplecze sanitarne oraz gabinety lekarski i 

dentysty. Do każdej części przewidziano dostęp dla osób niepełnosprawnych.  

30.09.2020

69 3013052 Gmina Święciechowa wielkopolskie leszczyński Święciechowa Gmina 958 170,00 958 170,00 9 581 700,00 23,85 10,00 83101014690005891391600000 Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Niechłodzie, Trzebinach i Piotrowicach 

z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Henrykowie. Inwestycja ekologiczna długo 

oczekiwana przez mieszkańców miejscowości, pozwoli podnieść ich standard życia. Sieć 

kanalizacyjna częściowo zlokalizowana jest w strefach ochrony konserwatorskiej obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków. Kwota wnioskowana stanowi wkład własny do pożyczki z 

WFOŚiGW w Poznaniu

29.09.2020

70 3013072 Gmina Włoszakowice wielkopolskie leszczyński Włoszakowice Gmina 1 000 000,00 1 000 050,00 1 000 050,00 1,90 100,00 83101014690005891391600000 Przebudowa dróg gminnych: ulica Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach, która 

obejmie: rozbiórkę zniszczonych nawierzchni asfaltowych, roboty ziemne, wykonanie nowej 

nawierzchni z betonu asfaltowego, położenie chodnika z kostki brukowej (w tej chwili brak 

chodników), zamontowanie  barier ochronnych, oznakowanie poziome i pionowe oraz 2 

aktywne przejścia dla pieszych z panelem fotowoltaicznym. Ponadto wybudowany zostanie 

parking dla rowerów z wiatą parkingową park’d ride na 40 rowerów, zostanie wyznaczony 

parking dla samochodów 25 miejsc plus 2 dla osób niepełnospraw. 

28.09.2020

71 3014012 Chrzypsko Wielkie wielkopolskie międzychodzki Chrzypsko Wielkie Gmina 850 000,00 850 000,00 1 233 491,31 7,16 68,91 83101014690005891391600000 Przedmiotem projektu jest budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją burzową i sanitarną 

na osiedlu w Chrzypsku Wielkim w rejonie ulicy Kwiatowej na długości 488 m oraz włączenie 

jej do drogi wojewódzkiej nr 186.  Gmina sukcesywnie realizuje budowę infrastruktury 

mieszkaniowej, stwarzając warunki do rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Ponadto w 

zakresie tego projektu są nowo wybudowane obiekty służby zdrowia w postaci apteki oraz 

przychodnia lekarzy specjalistów.

29.09.2020

72 3014022 Gmina Kwilcz wielkopolskie międzychodzki Kwilcz Gmina 1 000 000,00 1 473 301,66 2 038 038,66 6,03 72,29 83101014690005891391600000 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kwilczu polega na zainstalowaniu nowej 

technologii uzdatniania wody wraz z remontem budynku. Projektowana stacja składa się z 

ujęcia wody - dwie studnie wraz z pompami głębinowymi,  rurociągami, urządzeniami 

technologicznymi i systemem uzdatniania IMT1Z4. II etap inwestycji to wykonanie trzeciej 

studni wraz z obudowami termoizolacyjnymi wszystkich studni, który pozwoli na zwiększenie 

zasobów eksploatacyjnych wody pitnej.

16.09.2020

73 3015012 Gmina Kuślin wielkopolskie nowotomyski Kuślin Gmina 400 000,00 506 281,00 739 832,00 2,50 68,43 83101014690005891391600000 Dostosowanie obiektu i wyposażenia Oczyszczalni Ścieków będące w zarządzie Zakładu 

Budżetowego - Zakładu Obsługi Komunalnej do przyjęcia zwiększonych ilości opadów 

pochodzenia bytowego (ścieków płynnych)z gospodarstw domowych od mieszkańców gminy 

lokalnych przedsiębiorstw celem ich niekolizyjnego dostarczenia, oczyszczenia i 

przetworzenia. (...)

30.09.2020

74 3015032 Gmina Miedzichowo wielkopolskie nowotomyski Miedzichowo Gmina 800 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 6,00 100,00 83101014690005891391600000  Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Miedzichowo przy 

ul. Poznańskiej 12, budynku Biblioteki Publicznej przy ul. Poznańskiej 16 i budynku 

komunalnego przy ul. Poznańskiej 14. W ramach termomodernizacji planowane jest 

docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych oraz stropodachów, wymiana okien i drzwi, 

grzejników oraz przebudowa instalacji wewnętrznych ogrzewania. Budynki te wykonane są 

w technologii tradycyjnej. W ubiegłym roku Gmina dokonała wymiany źródła ciepła z pieca 

węglowego przeszła na ogrzewanie gazowe. Był to już pierwszy krok do planowanej szeroko 

rozumianej termomodernizacji. 

28.09.2020

75 3016023 Gmina Rogoźno wielkopolskie obornicki Rogoźno Gmina 400 000,00 400 000,00 506 248,35 0,58 79,01 83101014690005891391600000 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie.  

Przewiduje się zamianę 2 pieców CO opalanych paliwem stałym węgiel kamienny i miałem 

na piec kondensacyjny wysoko sprawny zasilany gazem z sieci gazowej, wymiana instalacji 

CO wraz grzejnikami. Wymieniona zostanie zużyta, nieszczelna drewniana stolarka okienna. 

Wyremontowane zostaną dwie sale lekcyjne obecnie wyłączone z użytkowania, 

wzmocnienie stropów drewnianych, ułożenie nowej instal. elektrycznej i teletechnicznej 

wraz z wykonaniem tynkowania, malowania ścian i ułożeniem posadzki. 

30.09.2020

76 3016023 Gmina Rogoźno wielkopolskie powiat obornicki Rogoźno Gmina 500 000,00 1 189 249,00 1 486 561,62 59,11 80,00 83101014690005891391600000 Budowa ul. Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie. W ramach inwestycji przewiduje się 

podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych poprzez budowę dróg gminnych o 

łącznej długości 1017 mb, z betonowej kostki brukowej wraz z chodnikami i wjazdami na 

posesję. Zadanie przewiduje również wykonanie kanalizacji deszczowej co spowoduje 

zaprzestanie zalewania posesji podczas opadów deszczu czy okresie roztopów oraz 

wprowadzenie elementów bezpieczeństwa przyczyniających się do podniesienia 

bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

30.09.2020

77 3017023 Gminia Nowe 

Skalmierzyce

wielkopolskie ostrowski Nowe Skalmierzyce Gmina 2 000 000,00 5 300 000,00 6 000 000,00 6,72 88,33 83101014690005891391600000 Inwestycja zakłada przebudowę, nadbudowę wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej im. A. 

Mickiewicza w Skalmierzycach. W ramach inwestycji przebudowana zostanie część szkoły  w 

zakresie szatni, natrysków, umywalni i gabinetu pielęgniarskiego. Zadanie zakłada 

dobudowanie nowej części dwupiętrowej. Na parterze budynku zlokalizowana zostanie 

stołówka, kuchnia, zmywalnia, świetlica szkolna oraz korytarze i wc. I piętro: 3 sale lekcyjne, 

toalety oraz hol. Na II piętrze: 3 sale lekcyjne, biblioteka, wc.

30.09.2020

78 3017063 Gmina Raszkow wielkopolskie ostrowski Raszków Gmina 1 750 000,00 6 375 000,00 7 500 000,00 13,55 85,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa zbiornika wodnego „Kąpielka” w m. Pogrzybów - 

graniczącej 

z m. Raszków. Zakres prac przewidzianych do realizacji:

-	zwiększenie powierzchni lustra wody zbiornika wodnego do łącznej pow. 5ha (z obecnych 

1,3ha) wraz z umocnieniem linii brzegowej

-	budowa nowej plaży

-	budowa ścieżki pieszo-rowerowej okalającej zbiornik

-	montaż paneli fotowoltaicznych (OZE)

-	montaż energooszczędnego oświetlenia obiektu

-	zakup i montaż infrastruktury towarzyszącej oraz wyposażenia

30.09.2020



79 3017072 Gmina Sieroszewice wielkopolskie ostrowski Sieroszewice Gmina 2 000 000,00 4 308 790,46 4 308 790,46 9,49 100,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice. Całość 

inwestycji stanowi odcinek o długości 3 239,80 metrów, podzielony na etapy, gdzie - II etap 

ma długość 754,50 metrów, III etap to 1400,70 metrów, a etap IV będący jednocześnie 

ostatnim kończącym ma długość 1084,60 metrów. Obecna inwestycja jest kontynuacją 

pierwszego etapu kanalizacji o łącznej długości  1207 metrów,  który  został zakończony w 

2019r , a finansowany był ze środków własnych za kwotę 1 082 734,74 zł. 

28.09.2020

80 3017082 Gmina Sośnie wielkopolskie ostrowski Sośnie Gmina 800 000,00 1 190 000,00 1 199 767,25 3,00 99,19 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości 

Cieszyn. Zakres prac obejmuje budowę budynku, zagospodarowanie terenu wokół wraz z 

wykonaniem niezbędnych przyłączy mediów. Budynek składać będzie się z hali garażowej, 

szatni, umywalni,salki szkoleniowej,pom. socjalnego, kotłowni, wc, magazynu, 

pom.gospodarczego i technicznego,magazynu sprzętu,garderoby i pom. porządkowego. 

Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie dojść, dojazdów,zbiornika na nieczystości 

oraz miejsca składowania odpadów z możliwością segregacji.

17.09.2020

81 3018012 GMINA CZAJKÓW wielkopolskie ostrzeszowski Czajków Gmina 2 000 000,00 6 400 000,00 8 000 000,00 50,98 80,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem niniejszego wniosku jest planowana na lata 2020-2022 inwestycja zapisana w 

WPF Gminy Czajków pn. „Budowa publicznego integracyjnego przedszkola z oddziałem 

żłobkowym w Czajkowie”. Inwestycja polega na budowie parterowego 4-oddziałowego 

przedszkola ze żłobkiem, zapleczem socjalnym i dydaktycznym oraz infrastruktury 

towarzyszącej, tj. drogi dojazdowej, parkingów, ciągów pieszo – jezdnych, placu zabaw i 

terenów rekreacyjnych. Dodatkowo, wydzielone zostanie miejsce do prowadzenia zajęć na 

świeżym powietrzu.

25.09.2020

82 3018022 GMINA DORUCHÓW wielkopolskie ostrzeszowski DORUCHÓW Gmina 2 000 000,00 3 997 797,00 3 997 797,00 15,07 100,00 83101014690005891391600000 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Doruchowie. Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy i 

rozbudowy części komunalnej oczyszczalni ścieków i ma na celu znaczącą poprawę jakości 

odprowadzanych ścieków do środowiska, oraz zwiększenie przepustowości. Oczyszczalnia 

będzie służyć wszystkim mieszkańcom gminy Doruchów. Obecnie zdolność oczyszczalni nie 

jest wystarczająca a stan urządzeń i betonów wymaga naprawy, modernizacji oraz wymiany. 

25.09.2020

83 3018042 Gmina Kobyla Góra wielkopolskie ostrzeszowski Kobyla Góra Gmina 1 000 000,00 1 520 000,00 1 900 000,00 5,87 80,00 83101014690005891391600000 Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej w Parzynowie. Celem inwestycji, jest 

poprawa funkcjonowania szkoły oraz zwiększenie jej powierzchni użytkowej. Planuje się m.in 

przebudowę istniejących pomieszczeń, dobudowę do szkoły minimum 2 klas, świetlicy oraz 

gabinetu pedagoga, logopedy i pielęgniarki, ciągów komunikacyjnych wraz z klatką 

schodową i bezpiecznymi podjazdami oraz punktów sanitarnych. Zostanie wybudowane 

ogrodzenie terenu szkoły oraz instalacja fotowoltaiczna.

29.09.2020

84 3018042 Gmina Kobyla Góra wielkopolskie ostrzeszowski Kobyla Góra Gmina 1 500 000,00 1 760 000,00 2 200 000,00 6,79 80,00 83101014690005891391600000 Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach. Celem inwestycji, jest 

poprawa funkcjonowania szkoły oraz zwiększenie powierzchni użytkowej. Planuje się m.in 

przebudowę klatki schodowej wraz z węzłem sanitarnym, dobudowę pomieszczeń 

klasowych, uzyskanie pomieszczenia na szatnię oraz  gospodarczego ,budowę wyjścia 

ewakuacyjnego wraz z utwardzeniem placu z kostki brukowej przy ww. wyjściu. Zostanie 

wybudowane ogrodzenie terenu szkoły oraz instalacja fotowoltaiczna.

29.09.2020

85 3018052 Gmina Kraszewice wielkopolskie ostrzeszowski Kraszewice Gmina 800 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 16,60 75,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa sieci wodociągowej w Gminie 

Kraszewice. Realizowana inwestycja zlokalizowana będzie przy ulicy Kaliskiej, ulicy 

Kwiatowej i ulicy Słonecznej w miejscowości Kraszewice oraz rozbudowa sieci w 

miejscowości Renta oraz Mączniki. Sieć wodociągowa ma za zadanie dostarczyć wodę na 

cele bytowo-gospodarcze do gospodarstw (istniejących i planowanych) położonych w ww. 

lokalizacjach. W chwili obecnej częściowo na terenie gm Kraszewice sieć wodociągowa jest 

wykonana z rur azbestowych, które podczas przebudowy również zostaną zmodernizowane, 

a mianowicie zastąpione rurami polietylenowymi o większej przepustowości co zapewni 

zdatną wodę do nowych domów.

15.09.2020

86 3018063 MIASTO i GMINA 

MIKSTAT

wielkopolskie ostrzeszowski Mikstat Gmina 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 0,06 75,00 * 83101014690005891391600000 BUDOWA GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 11.09.2020

87 3019043 Gmina Łobżenica wielkopolskie pilski Łobżenica Gmina 1 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 5,30 100,00 83101014690005891391600000 Realizacja inwestycji polega na wykonaniu przebudowy drogi w miejscowości Dębno a także 

utwardzeniu powierzchni gruntu w obrębie OSP w miejscowości Łobżenica.

Realizacja inwestycji umożliwi wyrównanie potencjału społeczno- gospodarczego, poprawi 

jakość życia mieszkańców, zapewni spójność terytorialną województwa wielkopolskiego, 

podniesie standardy techniczne drogi gminnej a także zachowa jednorodność sieci dróg 

gminnych pod względem spełnienia tych standardów.

30.09.2020

88 3019052 Gmina Miasteczko 

Krajeńskie 

wielkopolskie pilski Miasteczko Krajeńskie Gmina 1 000 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 23,75 100,00 83101014690005891391600000  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i 

część Grabówna – etap II Okaliniec. 

Inwestycja jest kolejnym etapem rozpoczętej już budowy kanalizacji. W 2019 r. na 

kontynuację budowy kanalizacji w Grabionnej (I etap) wydatkowano 4 154 662,10zł 

sfinansowane kredytem długoterminowym. Prace w miejscowości Okaliniec można podzielić 

na 6 zadań jednak, aby przedsięwzięcie można było zacząć niezbędne są niemalże 2,5mln zł. 

Za całą wnioskowaną kwotę gmina mogłaby podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej 

wszystkich mieszkańców Okalińca.

29.09.2020

89 3019062 Gmina Szydłowo wielkopolskie pilski Szydłowo Gmina 500 000,00 500 000,00 600 000,00 0,99 83,33 83101014690005891391600000 Zwodociągowanie wsi Tarnowo i Zabrodzie. Gmina zwodociągowana jest w 90 %, jest to cały 

czas poniżej wskaźnika powiatowego. który wynosi 96 %. Cały teren objęty planowanym do 

realizacji projektem budowlanym jest pozbawiony infrastruktury gminnego wodociągu. 

Mieszkańcy pobierają wodę z prywatnych ujęć w których, nie starcza wody na podstawowe 

potrzeby. Dzięki realizacji inwestycji 100 % mieszkańców Zabrodzia i około 70% mieszkańców 

Tarnowa przyłączy się do gminnej sieci wodociągowej.

30.09.2020

90 3020052 Gmina Gołuchów wielkopolskie pleszewski Gołuchów Gmina 1 000 000,00 3 000 000,00 3 512 332,67 7,00 85,40 83101014690005891391600000 Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin. W ramach 

zadania zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: kolektora grawitacyjnego, 

rurociągu tłocznego, przepompowni ścieków i przykanalików. Celem jest przyłączenie do 

istniejącej sieci kanalizacyjnej kolejnych gospodarstw domowych i odprowadzenie ścieków 

do oczyszczalni w Gołuchowie. Zadanie obejmie też modernizację SUW w Kucharkach 

polegającą na zmianie trybu pracy stacji poprzez wykonanie II˚ pompowania – zestaw 

hydroforowy oraz budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej.

28.09.2020

91 3020063 Gmina Pleszew wielkopolskie pleszewski Pleszew Gmina 3 000 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 2,78 100,00 83101014690005891391600000 Projektu pn.:Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach.

Diagnoza stanu wyjściowego:

-najgorsza baza szkolno-przedszkolna,

-różnice w jakości bazy lokalowej miasto-wieś, 

-brak miejsca spotkań środowiska wiejskiego (funkcja integracyjna),

-brak świetlicy wiejskiej w Lenartowicach. 

Adekwatnie do problemów zakres inwestycji obejmuje: modernizację budynku, 

termomodernizację, wymianę źródła ciepła, montaż paneli fotowoltaicznych, rozbudowę 

szkoły o dodatkowe „skrzydło” (nowe klasy).

30.09.2020

92 3021011 Miasto Luboń wielkopolskie poznański Luboń Gmina 2 500 000,00 5 480 000,00 5 480 000,00 3,00 100,00 83101014690005891391600000 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu. Powstanie nowe 2piętrowe skrzydło szkoły, 

w tym: 6 sal lekcyjnych, 2 sale gimnastyczno-korekcyjne, szatnie, łazienki i hol o łącznej pow. 

1114m2. Przy budowie szkoły wykorzystane będą technologie przyjazne środowisku. 

Obecnie w szkole uczy się 485 uczniów w systemie 2ch zmian. W ciągu 4 lat szkoła będzie 

musiała przyjąć kolejnych 200 uczniów. Inwestycja pozwoli stworzyć godne warunki do nauki 

i utworzyć klasę dla uczniów z niepełnospr. intelektualną 

30.09.2020

93 3021052 Gmina Dopiewo wielkopolskie poznański Dopiewo Gmina 2 400 000,00 20 000 000,00 34 040 434,96 17,57 58,75 83101014690005891391600000 W ramach zadania planowana jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Dąbrówce, 

w wyniku której przepustowość oczyszczalni wzrośnie do 3700 m3/d. Zadanie obejmuje: 

prace zw. z rozbudową oczyszczalni oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Ze wzgl. na 

znaczny wzrost obciążenia pracy oczyszczalni zw. z obserwowanym szybkim rozwojem 

budownictwa mieszkaniowego oraz wzrostem liczby mieszkańców na terenach 

obsługiwanych przez tę oczyszczalnię, konieczna jest jej dalsza rozbudowa.

30.09.2020



94 3021062 Gmina Kleszczewo wielkopolskie poznański Kleszczewo Gmina 5 000 000,00 12 334 029,81 12 334 029,81 19,77 100,00 83101014690005891391600000 Budowa sieci kanalizacji sanit. wraz z przyłączami w m. Komorniki i Nagradowice ∅0,20m, 

0,30m, 0,40m i 0,45m, przepompownie ścieków, rurociągi tłoczne ∅90mm i 280mm, 

zasilanie energetyczne, automatyka i monitoring pracy przepompowni.

Ponadto wybudowane zostaną przyłącza kan. sanit. ∅0,16m do bud. jednorodzinnych, 0,20m 

do bud. wielorodzinnych i obiektów o charakterze prod.-usługowym. Łączna dł. 

grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej wyniesie 5.672m, rurociągów tłocznych 2.574m, 152szt. 

przyłączy kan.

30.09.2020

95 3021083 Gmina Kostrzyn wielkopolskie poznański Kostrzyn Gmina 4 000 000,00 11 740 000,00 14 239 705,00 16,00 82,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem wniosku jest wykonanie 2 etapu bud. kanalizacji w Siekierkach w gm.Kostrzyn. 

Celem jest umożliwienie odprowadzenia części ścieków z Siekierek do oczyszczalni ścieków 

w Skałowie. Planowana inwestycja doprowadzi do likwidacji 432 zbiorników 

bezodpływowych ograniczając o 34,4% ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni, która 

osiąga już 100% swoich technologicznych możliwości oczyszczenia ścieków dowożonych. 

Gmina posiada niezbędne dokumenty i pozwolenia na realizację zadania.

24.09.2020

96 3021123 Gmina Pobiedziska wielkopolskie poznański Pobiedziska Gmina 500 000,00 505 873,28 505 873,28 0,45 100,00 83101014690005891391600000 Budowa chodnika w miejscowości Krześlice wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz 

budową zjazdów na posesje.

Zadanie obejmuje budowę chodnika na odcinkach o łącznej długości 567,03m na odcinku po 

lewej stronie jezdni na długości 393,78m  od istniejącego placu zabaw do końca zabudowań 

zlokalizowanych po lewej stronie w m. Krześlice oraz po prawej stronie jezdni na długości 

173,25m od wysokości wejścia do budynku nr 17 do istniejącego przystanku autobusowego 

zlokalizowanego przy drodze Krześlice Wronczyn.

30.09.2020

97 3021123 Gmina Pobiedziska wielkopolskie poznański Pobiedziska Gmina 700 000,00 794 205,96 1 519 847,85 1,41 52,00 83101014690005891391600000 Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Pobiedziskach na odcinku od ul. Klasztornej do 

miejscowości Polska Wieś. W stanie istniejącym droga ma szerokość zmienną, dochodzącą 

do 5m wraz z lokalnymi poszerzeniami. Objęta wnioskiem ulica do km 0+360,00 przebiega w 

terenie miejskim Pobiedzisk, zaś od km 0+360,00 do km 0+744,13 na terenie wsi Polska 

Wieś. Wg projektu droga ma uzyskać szerokość 5,5 m, na odcinku długości 480 m ma zostać 

wykonany chodnik. Na całej długości została zaprojektowana nawierzchnia bitumiczna z 

zastosowaniem konstrukcji odpowiedniej dla kategorii ruchu KR2. 

30.09.2020

98 3021152 Gmina Suchy Las wielkopolskie poznański Suchy Las Gmina 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 0,57 50,00 83101014690005891391600000 Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Golęczewie i Zielątkowie – budowa drogi 

gminnej ul. Bocznej w Golęczewie.

Zakres obejmuje budowę ok. 300 mb drogi wraz z odwodnieniem – kanalizacją deszczową i 

przebudową kolizji. Inwestycja stanowi kontynuację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej 

wraz z drogami w m. Golęczewo”. W latach 2019-2021 wybudowano kanał sanitarny. 

Kontynuacją będzie budowa nowej drogi.

30.09.2020

99 3021152 Gmina Suchy Las wielkopolskie poznański Suchy Las Gmina 700 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 0,83 66,66 83101014690005891391600000 Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Golęczewie i Zielątkowie – budowa drogi 

gminnej ul. Krętej w Golęczewie.

Zakres obejmuje budowę ok. 750 mb drogi wraz z odwodnieniem – kanalizacją deszczową i 

przebudową kolizji. Inwestycja stanowi kontynuację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej 

wraz z drogami w m. Golęczewo”. W latach 2021-2022 w ulicy powstanie kanał sanitarny. 

Budowa nowej drogi, będzie kontynuacją inwestycji.

30.09.2020

100 3021152 Gmina Suchy Las wielkopolskie poznański Suchy Las Gmina 600 000,00 1 000 000,00 1 200 000,00 0,68 83,33 83101014690005891391600000 Budowa świetlicy wiejskiej w Złotnikach Wsi, w skład której wejdą następujące 

pomieszczenia: sala zebrań o powierzchni około 100 m2, kuchnia o powierzchni około 15 

m2, magazyn kuchenny o powierzchni około 10 m2, magazyn ogólny o powierzchni około 20 

m2, toaleta damska, toaleta męska, toaleta dla osób niepełnosprawnych.

30.09.2020

101 3021164 Gmina Swarzędz wielkopolskie poznański Swarzędz Gmina 3 000 000,00 36 650 000,00 36 650 000,00 11,00 100,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Zamkowej, Adama Mickiewicza i Nowy Świat w 

Swarzędzu na łącznej długości 0,79 km. Na rozbudowywanych ulicach zaprojektowano 

dwukierunkową jezdnię o szerokości 5,50 m oraz obustronne chodniki o szerokości min. 2,00 

m. Ponadto, po obu stronach jezdni wydzielone zostały zatoki postojowe. Na przecięciu ul. 

Zamkowej i Adama Mickiewicza zaprojektowano skrzyżowanie zwykłe wyniesione. Na 

powierzchni skrzyżowania zostaną umieszczone przejścia dla pieszych. 

28.09.2020

102 3022042 Gmina Pakosław wielkopolskie rawicki Pakosław Gmina 3 000 000,00 14 720 000,00 14 720 000,00 58,00% 100,00% 83101014690005891391600000 Planowaną do realizacji inwestycją jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 

Sworowo i Góreczki Wielkie oraz rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w innych 

miejscowościach. Gmina Pakosław posiada gotową dokumentację oraz zgłoszenie wykonania 

robót, dotyczące budowy kanalizacji. Z uwagi na zakres zadania i jego koszt, Gmina musi 

pozyskać środki zewnętrzne na jego realizację. Dotychczasowe próby, mimo znaczenia 

zadania, skończyły się niepowodzeniem. Zadanie składa się z dwóch części. Pierwsza 

obejmuje budowę ok. 12 km sieci kanalizacyjnej oraz 13 przepompowni, które umożliwią 

odprowadzenie ścieków z terenu Sworowa i Góreczek Wielkich. Druga to rozbudowa sieci 

wod-kan w Pakosławiu (4 ulice), Osieku (2 ulice), Sowach (1 ulica) i Chojnie (1ulica). W 

wyniku realizacji tej części inwestycji powstanie ok. 5 km sieci kanalizacyjnej i ok. 5 km sieci 

wodociągowej.

28.09.2020

103 3023011 Gmina Miejska Słupca wielkopolskie słupecki Gmina Miejska Słupca Gmina 1 394 039,00 1 394 039,00 1 394 039,00 2,20 100,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem zadania jest budowa hal sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy i o 

lekkiej konstrukcji. 

Zadanie będzie pozwalało nie tylko na prowadzenie zajęć w ramach wych. fiz., ale także 

przyczyniało się do lepszego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Korzystać będą 

również stow. sportowe. Wieczorami z kortów będą korzystały dorosłe osoby. Inwestycja 

będzie zapewniała zrównoważony rozwój, będzie dostosowana do potrzeb os. niepełnospr. , 

będzie kompleksowa z innymi zad. gminy.

23.09.2020

104 3023022 Gmina Lądek wielkopolskie słupecki Lądek Gmina 800 000,00 1 130 150,00 3 075 000,00 10,79 10,79 83101014690005891391600000 Przedmiotem wniosku jest: Przebudowa Stacji Uzdatnia Wody w Woli Koszuckiej i w Ratyniu, 

przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń i budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Lądek. Wnioskuje się o dofinansowanie wkładu własnego (1 944 850,00 zł 

pozyskano z PROW 2014-2020).

30.09.2020

105 3023032 Gmina Orchowo wielkopolskie słupecki Orchowo Gmina 939 312,08 939 312,08 939 312,08 4,15 100,00 83101014690005891391600000 Inwestycja polega na rozbudowie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie o 

203,35m2 celem dostosowania obiektu do obowiązujących standardów wg Rozporządzenia 

w spr. środowiskowych domów samopomocy. Powstaną nowe pomieszczenia 

terapeutyczne, socjalne, biurowe oraz porządkowo-gospodarcze. Gmina posiada pozwolenie 

na budowę, dokumentację projektową oraz kosztorys inwestorski. W ramach zadania 

planuje się też wykonanie na dachu obiektu mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 9,86 kW.

29.09.2020

106 3023042 Gmina Ostrowite wielkopolskie słupecki Ostrowite Gmina 2 800 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 22,97 100,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej 

na obszarze gminy Ostrowite wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej po 

przeprowadzonych robotach budowlanych. 

28.09.2020

107 3023052 Gmina Powidz wielkopolskie słupecki Powidz Gmina 2 400 000,00 5 407 957,00 5 407 957,00 28,00 100,00 83101014690005891391600000 Zadanie polega na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Powidz 

poprzez: wykonanie odwiertów nowych 2 studni i zwiększenie wydajności stacji uzdatniania 

wody w Powidzu i Anastazewie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych, zakup 2 

agregatów 100 kw prądotwórczych, budowę sieci wodociągowej w m. Powidz i sieci 

kanalizacyjnej w m. Powidz i Ostrowo. Infrastruktura w/w włączona zostanie w system 

monitoringu.

30.09.2020

108 3023062 Gmina Słupca wielkopolskie słupecki Słupca Gmina 503 104,50 503 104,50 503 104,50 1,07 100,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP Pokoje wraz ze 

zmianą konstrukcji dachu. Projektowana rozbudowa występuje jako jednokondygnacyjna, 

niepodpiwniczona o dachu dwuspadowym stromym o wysokości max 9,00 m i powierzchni 

użytkowej 40,80 m2. Budynek pełnić będzie funkcję obsługi gości przebywających na 

imprezach okolicznościowych i innych spotkaniach lokalnej społeczności.

30.09.2020



109 3023062 Gmina Słupca wielkopolskie słupecki Słupca Gmina 2 000 000,00 4 688 806,31 4 688 806,31 9,99 100,00 83101014690005891391600000 Inwestycja pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie obejmuje II etapy:

ETAP I –opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej w tym projektu budowlanego 

gotowego do złożenia do Starostwa Powiatowego do  12 miesięcy od daty podpisania 

umowy,

ETAP II –wykonanie robót budowlanych wraz z przygotowaniem dokumentacji 

powykonawczej.

Obecnie gospodarstwa w Rozalinie posiadają w przeważającej większości zbiorniki 

bezodpływowe, z których ścieki wywożone są wozami asenizacyjnymi.

29.09.2020

110 3024032 Gmina Kaźmierz wielkopolskie szamotulski Kaźmierz Gmina 400 000,00 400 000,00 500 000,00 0,01 80,00 83101014690005891391600000 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Topazowej i Bursztynowej w 

Kiączynie, gmina Kaźmierz.

Przewiduje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 983 mb, 

w tym:

z rur PVC o śr. 200 mm o dł. ok. 286 mb, z rur PVC i śr. 250 mm o dł. ok.  499 mb, oraz 

wykonanie ok. 29 szt. przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC o śr. 160 mm i dł. ok. 198 mb.

11.09.2020

111 3024063 Gmina Pniewy wielkopolskie szamotulski Pniewy Gmina 1 800 000,00 2 544 602,00 2 544 602,00 3,01 100,00 83101014690005891391600000 Projekt pn.:„Zagospodarowanie terenu parku"Boisko Sokoła"w Pniewach”obejmuje:bramę 

wejściową,pergolę,toaletę,boisko z piłkochwytem,podest,plac zabaw,stoły piknikowe i do 

gry w szachy,plac street Workuto,alejki parku,ścieżki rowerowe,nasadzenia,łąkę 

kwietną,ogrodzenia wewnętrzne,stojaki dla rowerów,szafę zasilania 

energetycznego,oświetlenie,rurociąg kanalizacji deszczowej,instalację do 

podlewania,ekspozytory,ławki,kosze na śmieci,tablice regulaminowe

30.09.2020

112 3025012 Gmina Dominowo wielkopolskie średzki Dominowo Gmina 850 000,00 850 000,00 950 000,00 6,35 89,55 83101014690005891391600000 Inwestycja przewiduje wykonanie przebudowy budynku Ośrodka Zdrowia stanowiącego 

własność Gminy Dominowo. W budynku tym znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Przychodna Lekarza Rodzinnego ( jedynego na terenie Gminy), Poczta Polska, Apteka oraz 

planowane powstanie Klub Seniora. W celu zwiększenia dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami planowana jest budowa windy zewnętrznej wraz z niezbędna 

infrastrukturą oraz wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku wraz z montażem 

instalacji fotowoltaicznej.

30.09.2020

113 3025022 Gmina Krzykosy wielkopolskie średzki Krzykosy Gmina 1 200 000,00 1 200 000,00 1 400 000,00 3,78 85,00 83101014690005891391600000 PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt jest przeznaczony do zbierania i magazynowania odpadów komunalnych, a następnie 

przekazania ich do dalszego poddawania odzyskowi i unieszkodliwianiu. PSZOK stanowić ma 

miejsce w którym mieszkańcy bezpłatnie będą mogli pozbyć się  odpadów komunalnych, 

których zgodne z prawem pozbycie się, mogło dotychczas stanowić dla nich problem.  

30.09.2020

114 3025022 Gmina Krzykosy wielkopolskie średzki Krzykosy Gmina 1 000 000,00 3 852 000,00 4 252 000,00 11,49 90,00 83101014690005891391600000  KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W GMINIE 

KRZYKOSY

Przedmiotem inwestycji jest  termomodernizacja 3 szkół podstawowych w miejscowościach 

Krzykosy, Pięczkowo, Sulęcinek.

W zakres prac wchodzi:

-założenie instalacji fotowoltaicznych

-ocieplenie ścian zewnętrznych,

- wymiana drzwi wejściowych i drewnianych okien,

- modernizacja ogrzewania z węglowego na gazowe, 

co wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacji oraz zmniejszenie emisji szkodliwych 

substancji.

30.09.2020

115 3025032 Gmina Nowe Miasto nad 

Wartą

wielkopolskie średzki Nowe Miasto nad Wartą Gmina 1 000 000,00 1 760 000,00 1 760 000,00 3,50 100,00 83101014690005891391600000 Gmina planuje rozbudowanie Szkoły Podstawowej w Kolniczkach. Z uwagi na reformę 

oświaty, ponownie wprowadzającą 8-klasowy system nauczania w szkole podstawowej, 

zaistniała konieczność dobudowania dodatkowych sal lekcyjnych. Ponadto dobudowanie 

dodatkowych klas pozwoli na wydzielenie odrębnej stołówki w dotychczasowej części szkoły 

(obecnie rolę stołówki pełni klasa lekcyjna). W nowo wybudowanej części szkoły znajdzie się 

również sala z przeznaczeniem na zajęcia rewalidacyjne i biblioteka.

28.09.2020

116 3025032 Gmina Nowe Miasto nad 

Wartą

wielkopolskie średzki Nowe Miasto nad Wartą Gmina 2 000 000,00 4 777 227,00 4 777 227,36 9,60 100,00 83101014690005891391600000 Gmina planuje do realizacji inwestycję polegającą na rozbudowie istniejącej Szkoły 

Podstawowej w Boguszynie. Nowo utworzona część szkoły obejmuje cztery sale dla dzieci 

przedszkolnych, dwie sale dla dzieci szkolnych, szatnie i jadalnie dla przedszkolaków, 

łazienki, gabinet pielęgniarski, sale rewalidacyjne i inne pomieszczenia przeznaczone dla 

pracowników szkoły. Ponadto projekt zakłada urządzenie terenów zieleni wokół 

nowopowstałego budynku, a także plac zabaw dla przedszkolaków.

25.09.2020

117 3026012 GMINA BRODNICA wielkopolskie śremski Brodnica Gmina 700 000,00 1 500 000,00 2 500 000,00 10,24 60,00 83101014690005891391600000 Inwestycja pn. Wymiana sieci wodociągowej wraz z modernizacją układu technologicznego 

SUW w Piotrowie, polega na montażu rur PEHD w miejsce istniejących w układzie rur PVC 

oraz modernizacji układu technologicznego SUW, dzięki zastąpieniu zbiornika wieżowego 

stabilizującego ciśnienie wody w sieci będącego w złym stanie technicznym, dwoma 

zbiornikami wody czystej o łącznej pojemności 300 m3  wraz z zestawem energooszczędnych 

pomp sieciowych z większą powierzchnią filtracji. Planuje się też montaż agregatu, który 

zapobiegnie przerwom w dostawie wody w sytuacji braku energii.

16.09.2020

118 3027035 Gmina Dobra wielkopolskie turecki Dobra Gmina 680 000,00 680 000,00 680 000,00 2,27 100,00 83101014690005891391600000 Projekt swoim działaniem obejmuje budowę 2483m sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Skęczniew. Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli na prawidłowe 

odprowadzenie ścieków z Domu Pomocy Społecznej od ponad 250 mieszkańców oraz 

okolicznych domostw w ilości około 200 szt. i ośrodka rekreacyjnego RAFA, w którym 

sezonowo przebywa ponad kilka tysięcy osób.

30.09.2020

119 3027035 Gmina Dobra wielkopolskie turecki Dobra Gmina 2 000 000,00 3 175 809,00 3 175 809,00 10,61 100,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej. Zakres prac: ocieplenie ścian zewnętrznych 

styropianem; docieplenie stropodachu; ocieplenie stropu; wymiana starych okien i montaż 

nawiewników; wymiana starych drzwi; przebudowa kotłowni olejowej na gazową; wymiana 

grzejników; montaż kotła kondensacyjnego; budowa instalacji gazu; budowa instalacji 

fotowoltaicznej; wymiana oświetlenia.

30.09.2020

120 3027052 Gmina Malanów wielkopolskie turecki Malanów Gmina 3 000 000,00 4 122 763,23 4 122 763,23 11,67 100,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dziadowicach o 

nowe skrzydło wraz z salą sportową. Powierzchnia rozbudowy 742,34 m² obejmuje: budynek 

murowany z żelbetowymi elementami,  dach z  blachy trapezowej, stolarkę drzwiową i 

okienną, elektrykę oraz instalację wodno – kanalizacyjną i sanitarną,  wykończenie 

wewnętrzne i zewnętrzne sali, 5 sanitariatów, 6 pomieszczeń dydaktyczno–gospodarczych, 2 

szatnie oraz korytarz.

24.09.2020

121 3027082 Gmina Turek wielkopolskie turecki Turek Gmina 1 820 000,00 3 820 772,99 4 775 966,24 10,18 80,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem planowanych robót budowlanych jest budowa i przebudowa dróg gminnych i

osiedlowych o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z kostki brukowej wraz z kanalizacją 

deszczową na terenie Gminy Turek. Długość dróg objęta inwestycją wynosi ok. 3 559,00 m, o 

szerokości zmiennej od 4,00 m do 5,70 m i o klasie drogi: D (dojazdowa).

08.09.2020

122 3027092 Gmina Władysławów wielkopolskie turecki Władysławów Gmina 2 400 000,00 4 666 381,82 5 184 868,69 12,74 90,00 83101014690005891391600000 Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszyna,, umożliwi odwodnienie 

istniejących dróg, posesji i terenów w ww. miejscowości. Zakres inwestycji obejmuje budowę 

sieci kanalizacji deszczowej z rur PP o średnicy 800 na długości 1306,3 m, 600 na długości 

149,0 m, 500 na długości 445,3 m, 400      na długości 362,8 m, a także PVC-U o średnicy 400 

na długości 26,4 m, 315 na długości 27,5 m oraz przykanaliki z rur PVC o średnicy 200 na 

długości 351,3 m wraz z uzbrojeniem. Zastosowane materiały zapewnią długotrwałą pracę 

przedmiotowej sieci. W przyszłości dopuszczalne będzie podłączenie przyległych posesji w 

celu ich odwodnienia.    

30.09.2020



123 3028022 Gmina Damasławek wielkopolskie wągrowiecki Damasławek Gmina 2 000 000,00 2 100 000,00 4 100 000,00 13,33 51,22 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turza oraz 

zakup wyposażenia dla Stacji Uzdatniania Wody w Międzylesiu i Mokronosach.  W ramach 

zadania wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna o łącznej dł. 6,78 km oraz zakupione 

zostaną dwa stacjonarne agregaty prądotwórcze i jedna sprężarka do Stacji Uzdatnia Wody. 

17.09.2020

124 3030043 Gmina Pyzdry wielkopolskie wrzesiński Pyzdry Gmina 1 000 000,00 4 720 000,00 5 900 000,00 18,30 80,00 83101014690005891391600000 „Przebudowa centrum Pyzdr”-zintegrowana inwestycja mająca na celu przywrócenie tej 

części miasta roli atrakcyjnego miejsca do zamieszkania, prowadzenia działalności 

gospodarczej i spędzania wolnego czasu.

W tym celu planuje się:

-przebudowę starej sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej,

-przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic,

-wymianę źródła ogrzewania w obiektach gminnych tej okolicy,

-wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia ulicznego,

-rozbudowę zieleni i małej architektury.

30.09.2020

125 3030053 Gmina Września wielkopolskie wrzesiński Września Gmina 4 000 000,00 24 508 975,96 43 331 143,93 17,18 56,56 83101014690005891391600000 Nazwa zadania: „Budowa układu drogowego - tunelu pod liniami kolejowymi”. Gmina 

posiada dokumentację i ostateczną decyzją ZRID. Za finansowanie części drogowej 

odpowiedzialna jest Gmina Września, natomiast infrastruktury kolejowej PKP PLK. Między 

podmiotami zostanie podpisana umowa określająca udział finansowy. Inwestycja nie dojdzie 

do skutku bez wsparcia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na część drogową. 

Trudna sytuacja finansowa gminy nie pozwala na sfinansowanie swojego udziału w zadaniu.

28.09.2020

126 3031011 Miasto Złotów wielkopolskie złotowski Złotów Gmina 1 000 000,00 1 600 000,00 35 561 897,00 46,80 4,50 83101014690005891391600000 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotowie w ramach projektu 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotów”. Zadanie obejmuje: 

prace rozbiórkowe części istniejących obiektów, prace budowlane związane z modernizacją 

obiektów i budową nowych obiektów, wymianę/dostawę urządzeń technologicznych, 

dostawę urządzeń specjalistycznych.

30.09.2020

127 3031023 Gmina Jastrowie wielkopolskie złotowski Jastrowie Gmina 472 000,00 472 000,00 590 000,00 1,07 80,00 83101014690005891391600000 Inwestycja polega na termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Sypniewie przy 

ul. Mickiewicza  gm. Jastrowie. W ramach prac zaplanowano: wymianę pokrycia, wymianę 

instalacji odgromowej, wymianę systemu odwodnienia, wymianę obróbek blacharskich, 

remont schodów wewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie zadaszenia nad 

wejściem do budynku, wymianę instalacji c.o., wykonanie instalacji gazowej zasilanej z 

projektowanego zbiornika na gaz płynny LPG, wymiana źródła ciepła na kocioł gazowy 

kondensacyjny, budowę kominów, montaż zbiornika na gaz.

28.09.2020

128 3031042 Gmina Lipka wielkopolskie złotowski Lipka Gmina 1 300 000,00 1 300 000,00 3 821 491,08 13,66 34,02 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej 

w miejscowości Łąkie-Kiełpin. Podłączenie nieruchomości w Kiełpinie i Łąkie Wybudowanie 

do zbiorczej kanalizacji sanitarnej z podłączeniem do międzygminnej oczyszczalni ścieków w 

Debrznie Wsi poprzez przepompownię ścieków w Łąkie, a co za tym idzie likwidacja 

szczelnych bezodpływowych zbiorników na ścieki. Międzygminna oczyszczalnia ścieków 

obsługuje dwie gminy – gminę Lipka i gminę Debrzno zlokalizowana w powiecie 

człuchowskim, województwie pomorskim. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej pozwoli 

na wyłączenie istniejącej przestarzałej hydroforni w Kiełpinie oraz wpłynie na poprawę 

jakości dostarczanej wody pod względem ciśnienia i składu.

30.09.2020

129 3031062 Gmina Tarnówka wielkopolskie złotowski Tarnówka Gmina 688 701,45 688 701,45 688 701,45 4,54 100,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ptusza. Wodociąg 

będzie wykonany z rur o średnicy fi 110 i 90 o długości około 3543 m. Sieć będzie dostarczała 

wodę do 29 nieruchomości.

29.09.2020

130 3061011 Miasto Kalisz wielkopolskie Miasto Kalisz Miasto Kalisz Gmina 3 227 095,74 3 227 095,74 3 227 095,74 0,48 100,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu, polegająca na dobudowie windy do budynku, robotach 

adaptacyjnych w jego wnętrzach, zagospodarowaniu terenu wokół oraz rozbiórce 

istniejącego (niepotrzebnego) komina. Inwestycja ta jest ściśle powiązana z planowanym do 

realizacji z początkiem 2021 roku zadaniem dofinansowanym w ostatnim czasie ze środków 

UE - WRPO 2014+ dot. kompleksowej termomodernizacji tego obiektu wraz z instalacją OZE.

10.09.2020

131 3061011 Miasto Kalisz wielkopolskie Miasto Kalisz Miasto Kalisz Gmina 3 000 000,00 7 504 747,78 7 504 747,78 1,02 100,00 83101014690005891391600000 Przedmiotem inwestycji jest budowa kolektora deszczowego na osiedlu Tyniec w Kaliszu na 

odcinku od ulicy Owsianej, Pszennej, Żytniej. Jest ot inwestycja w infrastrukturę techniczną, 

w wyniku której powstaną przede wszystkim kolektor deszczowy DN1000 wraz z 

podziemnym kanałem retencyjnym (pojemność ok. 855 m3), separatorem węglowodorów 

ropopochodnych i osadnikiem zawiesiny ogólnej, studniami rewizyjnymi, wylotem kolektora 

do rzeki Swędrni oraz otwartym korytem odpływowym.

10.09.2020

132 3063011 Miasto Leszno wielkopolskie leszczyński Leszno Gmina 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,11 100,00 83101014690005891391600000 Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława 

Leszczyńskiego w Lesznie

Rozbudowa sieci wodociągowej polegać będzie na doprowadzenie wody wodociągowej do 

każdej działki wchodzących w skład ROD im. S. Leszczyńskiego w Lesznie. Łączna długość 

wybudowanej sieci wodociągowej wyniesie 2890 m, która wyposażona zostanie w 262 

wodomierze.

30.09.2020

133 3063011 Miasto Leszno wielkopolskie leszczyński Leszno Gmina 7 000 000,00 9 750 000,00 9 750 000,00 2,06 100,00 83101014690005891391600000 Budowa i wyposażenie 5-oddziałowego przedszkola, o powierzchni użytkowej ponad 

1100m2, wraz z zagospodarowaniem terenu w Lesznie przy ul. Henrykowskiej 1, 

przeznaczonego dla 125 dzieci. 

W obiekcie dla każdego oddziału powstaną sale lekcyjne, szatnie, magazyny oraz łazienki. 

Znajdzie się tam też kuchnia z zapleczem i jadalnią oraz sala gimnastyczna i sale do zajęć 

indywidualnych. Budynek zastąpi obecny niefunkcjonalny i kosztochłonny obiekt P-la nr 12 

przy ul. Czarnoleskiej 1 w Lesznie.

30.09.2020

134 30280422 Gmina Mieścisko wielkopolskie wągrowiecki Mieścisko Gmina 2 500 000,00 4 500 000,00 5 003 069,28 16,13 89,94 83101014690005891391600000 Budowa nowego ośrodka zdrowia z zastosowaniem rozwiązań proekologicznych (pompy 

ciepła, fotowoltaika) oraz pełnym dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych 

(budynek jednokondygnacyjny, brak barier architektonicznych, rozwiązania dla niewidomych 

i słabowidzących).

25.09.2020

267 489 775,59 572 722 269,36 725 880 803,25


