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Przedmiot i krótki opis inwestycji REKOMENDACJA KOMISJI

1 gmina 3021083 wielkopolskie poznański Kostrzyn (gmina 

miejsko-wiejska)

800 000,00 950 000 Celem inwestycji jest utworzenie Międzypokoleniowego Centrum Inicjatyw Lokalnych - generalny remont nieużytkowanego bud. 

gminnego i wykorzystanie go na cele społeczne. W gm.Kostrzyn nie ma miejsca, gdzie mógłby zaistnieć dialog międzypokoleniowy, 

który cechuje akceptacja i zrozumienie siebie nawzajem oraz swojej obecności w przestrzeni publicznej. Z MCIL korzystać będą 

wszystkie chętne grupy społ.(dzieci, młodzież, młode mamy, seniorzy itp.) Będą organizowane zajęcia służące wzajemnym wsparciu.

800 000,00 zł

2 gmina 3031053 wielkopolskie złotowski Okonek (gmina 

miejsko-wiejska)

1 754 342,00 3 300 000 Projekt „Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj” 

jest ważnym i pilnym perspektywicznym przedsięwzięciem gminy. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci wodociągowej wraz z 

niezbędnymi obiektami i wpięciem do istniejącej infrastruktury, tak aby tworzyła ona funkcję wodociągu grupowego z różnymi 

źródłami zasilania. Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia zgodności z polskimi i unijnymi przepisami i w konsekwencji 

przyczyni się do poprawy jakości środowiska i jakości życia mieszkańców na terenie objętym projektem.

300 000,00 zł

3 gmina 3022042 wielkopolskie rawicki Pakosław (gmina 

wiejska)

858 000,00 975 000 Proponowana do realizacji inwestycja polega na rozbudowie oświetlenia ulicznego w pięciu miejscowościach (Pakosław, Chojno, 

Osiek, Podborowo, Pomocno). Łącznie powstać ma sieć oświetleniowa o długości ok. 3,5 km, składająca się z ok. 120 szt. opraw 

świetlnych - ledowych. W wyniku realizacji tego zadania doświetlone mają zostać tereny gminy, na których brakuje opraw 

oświetleniowych. Wiele dróg nigdy nie posiadało oświetlenia, choć gospodarstwa przy nich zlokalizowane istnieją przynajmniej 

kilkadziesiąt lat.

600 000,00 zł

4 gmina 3021123 wielkopolskie poznański Pobiedziska (gmina 

miejsko-wiejska)

450 000,00 450 000 „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Wagowo poprzez budowę chodników wraz z oświetleniem solarnym ulicznym. 

Projekt zakłada wykonanie około 800 metrów bieżących chodnika w pasach drogowych dróg gminnych w m. Wagowo, w dwóch 

fragmentach, wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego. Odcinek pierwszy ma połączyć przystanek autobusowy z istniejącą świetlicą 

wiejską, odcinek drugi ma połączyć osiedle mieszkaniowe z drogą powiatową.

450 000,00 zł

5 gmina 3030043 wielkopolskie wrzesiński Pyzdry (gmina miejsko-

wiejska)

400 000,00 600 000 Inwestycja dotyczy rozbudowy drogi gminnej nr G408019P w m. Zapowiednia.  Jest to droga gruntowa  o nawierzchni nieulepszonej. 

Łączy się z drogą powiatową nr 2900P i jest położona do niej równolegle, co umożliwia objazd w przypadku zamknięcia drogi 

powiatowej. Droga prowadzi z m. Zapowiednia do m. Królewiny. Droga posiada liczne nierówności, utrudnia poruszanie się i nie 

zapewnia bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania.

400 000,00 zł

6 gmina 3031062 wielkopolskie złotowski Tarnówka (gmina 

wiejska)

1 000 000,00 1 000 000 Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego, które będzie pierwszym takim obiektem na terenie gminy Tarnówka. 

Zakres inwestycji dotyczy budowy: boiska wielofunkcyjnego (do siatkówki, koszykówki tenisa), boiska do piłki nożnej, bieżni, zeskoku 

(skok w dal), ogrodzenia terenu o wysokości do 4 m

1 000 000,00 zł

7 gmina 3017033 wielkopolskie ostrowski Odolanów (gmina 

miejsko-wiejska)

900 000,00 1 200 000 Inwestycja obejmuje budowę letniej sceny wraz z zapleczem socjalnym w Parku Natury w Odolanowie (pow. zabudowy: 260,81 m2, 

kubatura: zamknięta 380,70 m3, otwarta /scena i taras 980,418 m3), budowę ścieżek pieszo – jezdnych obsługujących projektowany 

obiekt (pow. 341,39 m2), budowę tarasu nad istniejącym zbiornikiem wodnym (pow. 58,97 m2) oraz wyposażenie budynku w 

instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, w celu organizacji przedstawień, koncertów oraz imprez 

plenerowych.

900 000,00 zł

8 gmina 3021143 wielkopolskie poznański Stęszew (gmina 

miejsko-wiejska)

3 000 000,00 4 000 000 Przedmiotem inwestycji jest budowa stacji ujęcia wody z infrastrukturą towarzyszącą w Jeziorkach. Na działkach nr 64/1, 68/4 

znajdować się będą główne obiekty SUW (budynek hali filtrów, zbiorniki retencyjne uzdatnionej wody, odstojnik popłuczyn, studnie 

głębinowe, stanowisko prądotwórcze, sieci technologiczne), natomiast na działce nr 63-fragment przyłącza kanalizacji 

sanitarnej).Wydajność urządzeń uzdatniających wodę 30m3/h. Stacja będzie produkować  i transportować wodę do sieci 

wodociągowej.

2 000 000,00 zł

Środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego - wnioski rekomendowane przez Wojewodę na podstawie § 6 ust. 2b uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych 

przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662



9 gmina 3010032 wielkopolskie koniński Kazimierz Biskupi 

(gmina wiejska)

1 500 000,00 1 722 000 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zabytkowego Pałacu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Posadzie m.in.: w zakresie elewacji, 

stolarki okiennej i drzwiowej, schodów zewnętrznych, tarasów, montażu podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz innych prac 

niezbędnych do budowy infrastruktury Pałacu służącej społeczności lokalnej. Pałac jest filią Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu 

Biskupim i stanowi centralny punkt prowadzonej w gminie edukacji kulturalnej oraz animacji działań kulturalnych, a także pozostałej 

działalności w obszarze społeczno-kulturalnym.

1 500 000,00 zł

10 gmina 3016023 wielkopolskie obornicki Rogoźno (gmina 

miejsko-wiejska)

400 000,00 450 000 Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych i bieżącego funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie. Zadanie przewiduje również wykonanie adaptacji istniejącego pomieszczenia na potrzeby 

zaplecza pracowni fizyko-chemicznej i biologicznej, wykonana zostanie nowa stolarka okienna, instalacja elektryczna, prace 

tynkarskie i malarskie wraz z instalacją elektryczną i zakupem wyposażenia w postaci mebli. Wyremontowana zostanie szatnia dla 

uczniów wraz z wyposażeniem jej w odpowiednie szafki i półki. W pomieszczeniu szatni zostanie wydzielone pomieszczenie 

stanowiące węzeł sanitarny dla uczniów, którego obecnie brakuje w głównym budynku szkoły. Wymianie podlegać będą główne 

drzwi wejściowe do budynku szkoły. Szkoła wyposażona zostanie w monitoring zwiększający bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli.

200 000,00 zł

11 gmina 3018063 wielkopolskie ostrzeszowski Mikstat (gmina 

miejsko-wiejska)

1 300 000,00 3 300 000 Budowa gminnego ośrodka zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1 300 000,00 zł

12 gmina 3010073 wielkopolskie koniński Rychwał (gmina 

miejsko-wiejska)

1 108 994,40 1 108 994 Planowana inwestycja stanowi przebudowę drogi gminnej Święcia - Franki wraz z włączeniem do drogi powiatowej, na długości 

992,56m, na terenie wiejskim. Zakres prac: roboty rozbiórkowe, wykonanie

koryta oraz roboty ziemne, demontaż istniejących rur pod drogą oraz montaż nowych, roboty odtworzeniowe, nawierzchnia z 

betonu asfaltowego wynosząca 4481,7m², roboty wykończeniowe.

Operacja obejmuje odwodnienie drogi na odcinku 741m. Droga będzie miała 4,5m szerokości.

Szerokość poboczy 2x0,75m.

1 100 000,00 zł

13 gmina 3002073 wielkopolskie czarnkowsko-

trzcianecki

Trzcianka (gmina 

miejsko-wiejska)

200 166,00 400 332 Przedmiotem zadania jest rewitalizacja zabytkowego (wpisanego do rejestru zabytków pod nr 785/A) kościoła parafialnego pw. 

Wszystkich Świętych w Białej. Prace prowadzone są od kilku lat i wymagają dalszej kontynuacji. W ramach zadania zrealizowany 

zostanie remont i konserwacja elewacji nawy kościoła oraz remont stropu. Poprawiona zostanie estetyka obiektu poprzez 

odtworzenie szachulcowego wyglądu nawy. Odwilgocone zostaną ściany a obiekt zostanie zabezpieczony przed degradacją.

200 166,00 zł

14 gmina 3019093 wielkopolskie pilski Wysoka (gmina 

miejsko-wiejska)

359 519,00 442 209 Inwestycja obejmuje budowę zbiorników retencyjnych wody pitnej w mieście Wysoka. W ramach zadania wybudowane zostaną dwa 

jednokomorowe zbiorniki 2x50m3 do magazynowania wody pitnej wraz z rurociągami technologicznymi tj. rurociąg kanalizacji wód 

spustowych i przelewowych, rurociąg odprowadzający wodę do zbiorników do stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej. 

Zbiorniki retencyjne służą do magazynowania wody pitnej w celu wyrównania okresowych deficytów wody na terenie gminy.

300 000,00 zł

15 gmina 3017052 wielkopolskie ostrowski Przygodzice (gmina 

wiejska)

3 000 000,00 8 400 000 Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Wysocku Małym. 

Inwestycja obejmować będzie budowę:

-przedszkola dwuoddziałowego, w tym 2 sal dydaktycznych z zapleczem sanitarnym, szatniowym, kuchnią, jadalnią, pomieszczeniami 

towarzyszącymi i gabinetem medycznym;

-żłobka dwuoddziałowego, w tym 2 sal dydaktycznych ze strefami leżakowania, zapleczem sanitarnym, szatniowym, aneksem 

kuchennym i pomieszczeniami towarzyszącymi;

-łącznika, placu zabaw oraz zagospodarowania terenu i wyposażenie obiektu.

1 000 000,00 zł

16 gmina 3021011 wielkopolskie poznański Luboń (gmina 

miejska)

730 000,00 730 000 Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rowu Żabinka w Luboniu. Pojemności zbiornika wynosi 3930 

m3. Najważniejszym celem związanym z budową zbiornika jest zapobieganie ekstremalnym zjawiskom pogodowym takim jak susza, 

podtopienia oraz powodzie. Z uwagi na rozległą zlewnie cieku, inwestycja swym oddziaływaniem obejmie obszar 2.18 km2 i wpłynie 

bezpośrednio na poprawę stosunków wodnych na znacznym obszarze Miasta Luboń.

730 000,00 zł

17 gmina 3010132 wielkopolskie koniński Wierzbinek (gmina 

wiejska)

1 500 000,00 1 500 000 Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Teresewo – Nykiel.

Projektowana ścieżka biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 263 pomiędzy Sompolnem i Ślesinem po trasie byłej kolejki 

wąskotorowej. Ścieżka zostanie wykonana z betonu asfaltowego o szerokości 2,5 m, od strony jezdni ograniczona będzie 

krawężnikiem ulicznym, a od strony nieruchomości krawężnikiem betonowym. Długość objęta projektem wynosi około 1800 m.  

Grunty po kolejce zostały już przejęte przez g. Wierzbinek

1 200 000,00 zł



18 gmina 3010112 wielkopolskie koniński Stare Miasto (gmina 

wiejska)

2 040 000,00 3 400 000 Inwestycja dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janowice o długości 4 690 mb.

Planuje się budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej (dł. 2 308 mb) i tłocznej (dł. 2 217 mb), odgałęzień bocznych (dł. 165 mb/ 104 szt.) 

oraz podziemnych przepompowni ścieków (1 szt.). Inwestycja ma na

celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy oraz zachowanie i ochronę środowiska naturalnego przez wspieranie 

efektywnego gospodarowania zasobami środowiska.

1 500 000,00 zł

19 gmina 3009063 wielkopolskie kolski Kłodawa (gmina 

miejsko-wiejska)

850 000,00 1 000 000 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa części stadionu miejskiego w zakresie demontażu starej trybuny oraz wybudowanie w jej 

miejsce nowej stelażowej trybuny na terenie utwardzonym wraz z częściowym zadaszeniem, a także wykonania demontażu 

nawierzchni boiska sportowego oraz wykonania nawodnienia wraz z nową nawierzchnią trawiastą. Przebudowa infrastruktury 

sportowej objętej wnioskiem jest w złym stanie technicznym, praktycznie uniemożliwiającym korzystanie z obiektu przez ligowy klub 

piłkarski.

850 000,00 zł

20 gmina 3019073 wielkopolskie pilski Ujście (gmina miejsko-

wiejska)

658 082,70 1 387 115 Budowa budynku remizy OSP w Nowej Wsi Ujskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na 

działce o nr ewidencyjnym 215/2, gmina Ujście. Powierzchnia zabudowy realizowanego obiektu 349,56 m2.

500 000,00 zł

21 gmina 3028033 wielkopolskie wągrowiecki Gołańcz (gmina 

miejsko-wiejska)

536 821,28 536 821 Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Gołańczy do której uczęszcza w sumie ponad 650 

uczniów i nauczycieli. Inwestycja  polega na przebudowie technologii ogrzewania budynku z kotłowni na opał stały na kotłownię 

gazową wraz z niezbędną instalacją wewnętrzną i zewnętrzną. Budynek zasilany będzie w gaz z sieci gazowej. Zakres prac to m.in.: 

demontaż starej kotłowni, przebudowa pomieszczeń  kotłowni, wykonanie niezbędnych instalacji, montaż 2 kotłów gazowych.

500 000,00 zł

22 gmina 3004013 wielkopolskie gostyński Borek Wielkopolski 

(gmina miejsko-

wiejska)

680 400,00 972 000 Rozbudowa przedszkola samorządowego w Karolewie-etap II. Do istniejącego budynku zostaną dobudowane 2 sale wraz z 

przylegającymi sanitariatami, gabinet logopedy oraz korytarz wraz z wszystkimi instalacjami. Budynek jednokondygnacyjny ze 

stropodachem w technologii murowanej. Założeniem jest stworzenie budynku o prostej formie i konstrukcji, nieskomplikowanego 

technicznie. Zapewniono podjazd (istniejący) przy głównym wejściu do budynku oraz WC dla niepełnosprawnych z dostępem z 

głównego korytarza.

600 000,00 zł

23 gmina 3020033 wielkopolskie pleszewski Dobrzyca (gmina 

miejsko-wiejska)

2 485 502,42 2 485 502 Przedmiotem inwestycji jest Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin. Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 3/1,3/2 w 

sąsiedztwie boiska sportowego, strefy wypoczynku z placem zabaw i siłownią zewnętrzną, szkoły, a także kościoła. W ramach 

inwestycji powstanie sala wiejska o pow. zabudowy 365,79 m2  oraz zagospodarowanie terenu obejmujący między innymi 

utwardzenie o pow. 851,88 m2. W skład obiektu wchodzą: szatnia, kotłownia, toalety, pomieszczenia kuchenne, techniczne oraz 

socjalne, a także sala dla 100 osób.

1 400 000,00 zł

24 gmina 3009043 wielkopolskie kolski Dąbie (gmina miejsko-

wiejska)

445 000,00 700 000 Inwestycja polegać będzie na wyremontowaniu pomieszczeń, które będą przeznaczone dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu.Zadanie 

obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wyremontowanie obiektu użyteczności publicznej – budynku przedszkola 

publicznego w Dąbiu wraz z niezbędnymi pracami rozbiórkowymi.Gmina Dąbie zamierza podjąć działania inwestycyjne polegające na 

poprawie warunków społecznych mieszkańców obszaru Gminy, poprzez budowę infrastruktury społecznej. Obecnie Gmina Dąbie nie 

jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb społecznych w zakresie edukacji przedszkolnej.

445 000,00 zł

25 gmina 3010132 wielkopolskie koniński Wierzbinek (gmina 

wiejska)

400 000,00 400 000 Rewitalizacja XIX - wiecznego Zabytkowego Parku w Wierzbinku – Etap III

Projekt polega na dokończeniu rewitalizacji zabytkowego parku rozpoczętej w 2010 r. i obejmuje wykonanie alejek spacerowych z 

betonowej kostki brukowej, montaż ławek parkowych o konstrukcji stalowej z drewnianymi siedziskami oraz wykonanie ogrodzenia 

parku wraz z bramą wjazdową i furtkami.

Park wpisany jest do rejestru zabytków. W parku usytuowany jest XIX – wieczny zabytkowy pałac.

400 000,00 zł

26 gmina 3007012 wielkopolskie kaliski Blizanów (gmina 

wiejska)

400 000,00 400 000 Przebudowa drogi gminnej położonej w centrum miejscowości Szadek na odcinku 400 mb. Wykonane zostanie poszerzenie 

nawierzchni jezdni do 5,5 m , odwodnienie poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej, korekta skrzyżowań z drogą powiatową. 

Przyjęte  parametry drogi w pełni zabezpieczają potrzeby komunikacyjne  i bezpieczeństwo ruchu pojazdów  i pieszych.

230 000,00 zł



27 gmina 3013033 wielkopolskie leszczyński Osieczna (gmina 

miejsko-wiejska)

1 100 000,00 1 100 000 Wniosek dotyczy zadania polegającego na Przebudowie z Rozbudową Zespołu Szkół w Świerczynie. Powstanie nowy budynek o 

funkcji edukacyjnej z dwiema salami lekcyjnymi oraz zapleczem przy każdej z sal.  Sala o pow. 43,62 m² przeznaczona będzie dla 19 

uczniów, sala o pow. 56,16 m² przeznaczona będzie dla 27 uczniów. Planowane zaplecze przy salach będzie wynosiło po 6,12 m². W 

budynku zlokalizowana zostanie także toaleta damska i męska o łącznej pow. 12,76 m² oraz ciągi komunikacyjne o pow. 24,06 m²

1 000 000,00 zł

28 gmina 3021103 wielkopolskie poznański Mosina (gmina 

miejsko-wiejska)

1 400 000,00 2 800 000 Zadanie inwestycyjne obejmuje adaptację i przebudowę budynku usługowego na środowiskowy dom samopomocy z prowadzeniem 

warsztatów przystosowania osób ze szczególnymi potrzebami do życia codziennego. Zadanie obejmie rozbudowę obiektu oraz 

dobudowę podjazdu dla niepełnosprawnych u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie.

Podstawową funkcją obiektu jest prowadzenie terapii zajęciowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym o osób 

ograniczonej sprawności ruchowej. W ramach programu terapii zajęciowej przewidziano prowadzenie zajęć pomagających w 

przystosowaniu do życia w społeczeństwie.

1 400 000,00 zł

29 gmina 3021093 wielkopolskie poznański Kórnik (gmina miejsko-

wiejska)

8 000 000,00 8 200 000 Inwestycja dot. rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Robakowie o nowe dwupiętrowe skrzydło mieszczące:

-na parterze - 3 sale lekcyjne, zaplecze gosp., świetlicę, portiernię, WC damski/męski/dla personelu/dla niepełnosprawnych, łącznik, 

komunikację, przedsionek, jadalnię (rozbud. istniejącej);

-na piętrze - 3 sale lekcyjne, zaplecze, bibliotekę, WC K/M/dla personelu/dla niepełnosprawnych, poczekalnię, 2 gabinety (dla 

pedagoga/psychologa), komunikację.

Pow. użytkowa nowego skrzydła – ok. 1200 m2.

6 000 000,00 zł

30 gmina 3010032 wielkopolskie koniński Kazimierz Biskupi 

(gmina wiejska)

445 000,00 780 000 Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie Parku pomiędzy Klasztorem Misjonarzy Św. Rodziny a Kościołem p.w. Św. Marcina w 

Kazimierzu Biskupim. Działania polegać będą na: poszerzeniu głównych ścieżek wiodących przez park, ułożeniu nawierzchni, 

wymurowaniu pergoli wraz z zadaszeniem, ogrodzeniu parku, montażu ławek i koszy, nasadzeniu i nawodnieniu nowej zieleni, 

licznych drzew, łąki kwietnej, runa leśnego i budowy budowli piętrzących wodę na strudze wiodącej przez park. Zainstalowane 

zostanie oświetlenie, monitoring oraz stworzona przestrzeń rekreacyjna.

445 000,00 zł

31 gmina 3009092 wielkopolskie kolski Olszówka (gmina 

wiejska)

2 500 000,00 2 642 634 Przedmiotem inwestycji jest Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks 

sportowo–rekreacyjny zlokalizowany przy Szkole Podstawowej. Gmina posiada niezbędne dokumenty do realizacji zadania. Boisko 

służyć ma miejscowemu klubowi GKS, seniorom, druhom OSP, uczniom i wszystkim mieszkańcom. Szkoła nie posiada sali 

gimnastycznej i nie ma możliwości jej utworzenia. Obiekt ma być miejscem ćwiczeń druhów OSP, rozgrywek i zawodów sportowych 

mieszkańców Gminy Olszówka

1 500 000,00 zł

32 gmina 3006023 wielkopolskie jarociński Jarocin (gmina 

miejsko-wiejska)

7 500 000,00 7 500 000 Przedmiotem wniosku jest budowa drogi gminnej (klasa drogi: L – lokalna, kategoria ruchu: KR 2) przy drodze S11 w Cielczy z drogą w 

Wilkowyi. Łącznik o dł. 1.717m i szer. 5,5m (jednojezdniowy dwupasowy 2 x 2,75m) zostanie wykonany z masy mineralno-asfaltowej. 

Dodatkowo na całej długości drogi wykonany zostanie ciąg pieszo – rowerowy o szer. 3,5m z masy mineralno-asfaltowej koloru 

czerwonego. Odwodnienie drogi za pomocą: ścieku przykrawężnikowego i rowu chłonno – odprowadzającego.

3 300 000,00 zł

33 gmina 3009072 wielkopolskie kolski Koło (gmina wiejska) 1 000 000,00 1 000 000 Inwestycja dotyczy zagospodarowania terenu w centrum miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło. Zadanie stanowić będzie 

utworzenie placu rekreacyjnego dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na miejsce spotkań i organizacji imprez plenerowych o 

charakterze kulturalno – rozrywkowym. Przedsięwzięcie obejmuje utwardzenie placu (kostka brukowa 2500 – 3000 m2), 

odwodnienie, mała infrastruktura (ławki, zieleń, kosze, drzewa itp.) oraz oświetlenie.  

500 000,00 zł

34 powiat 3027000 wielkopolskie turecki 2 000 000,00 3 199 629 Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km

Zaplanowano roboty budowlane.

Dzięki inwestycji zwiększy się dostępność placówek edukacyjnych (1 szkoła) oraz skróci się czas dojazdu do siedziby powiatu Turku, w 

którym są zlokalizowane instytucje użyteczności publicznej: szpital, PSP, KPP, KRUS, ZUS, palcówki bankowe, zakłady pracy.

Drogą, na której zaplanowano inwestycję odbywa się transport zbiorowy (1 linia autobusowa).

2 000 000,00 zł

35 powiat 3002000 wielkopolskie czarnkowsko-

trzcianecki

1 720 000,00 1 720 000 Przedmiotem inwestycji jest:

1. Budowa wieży radiowej wraz z infrastrukturą komunikacyjną na potrzeby policyjnej cyfrowej łączności radiowej w powiecie 

czarnkowsko-trzcianeckim. 

2. Modernizacja Komisariatu Policji w Trzciance. Zakres prac obejmuje modernizację: stanowiska kierowania z infrastrukturą 

teletechniczno-informacyjną; korytarzy parteru, II pietra i klatki schodowej; pomieszczeń biurowych parteru i II pietra; oraz 

wyposażenie pomieszczeń biurowych w  meble.  

500 000,00 zł



36 gmina 3019052 wielkopolskie pilski Miasteczko Krajeńskie 

(gmina wiejska)

2 220 079,20 2 220 079 Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową.

Teren pod planowaną inwestycje stanowi pas drogowy drogi gminnej tzw. osiedla w Miasteczku Krajeńskim. Drogę tworzą ulice: 

Słoneczna i Ogrodowa, które są drogami gruntowymi oraz ul. Drzymały o nawierzchni asfaltowej w bardzo złym stanie technicznym. 

W ramach inwestycji powstałaby także kanalizacja deszczowa tak ważna dla tego przedsięwzięcia. Ukształtowanie terenu powoduje 

wymywanie nawierzchni gruntowej na niżej położone ulice co jest niebezpieczne dla osób poruszających się po nich.

1 195 000,00 zł

37 powiat 3008000 wielkopolskie kępiński 7 737 929,77 9 674 910 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oddz. anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddz. do 6 

łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury przebudowę oddz. położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz 

przebudowę traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie 

epidemii. Zadanie posiada pełną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę i pozytywną opinią o celowości realizacji 

inwestycji

5 500 000,00 zł

38 gmina 3017063 wielkopolskie ostrowski Raszków (gmina 

miejsko-wiejska)

1 000 000,00 1 600 000 Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej - w miejscowościach: 

Janków Zaleśny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec. 

Zakres prac przewidzianych do realizacji na poszczególnych boiskach: 

1. mechaniczne wykonanie koryta oraz warstw rozsączających i podbudowy, dostawa i montaż trawy syntetycznej oraz bramek, 

2. wykonanie ogrodzenia wraz z piłkochwytami,

3. wykonanie energooszczędnego oświetlenia płyty boiska,

4. zakup i montaż infrastruktury towarzyszącej oraz wyposażenia obiektu.

1 000 000,00 zł

39 powiat 3009000 wielkopolskie kolski 2 000 000,00 2 500 000 Inwestycja polegać będzie na przebudowie parkingu-placu i zagospodarowaniu terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa 

Powiatowego w Kole, który będzie pełnił funkcje użyteczności publicznej, a w święta państwowe i kościelne będzie miejscem 

spotkań, itp. Na przyległym terenie zielonym planuje się utworzyć trwałe symbole pamięci walki 

o niepodległość Państwa Polskiego. Projektowana mała architektura stworzy również miejsce do wypoczynku w centralnym punkcie 

miasta.

2 000 000,00 zł

40 gmina 3010132 wielkopolskie koniński Wierzbinek (gmina 

wiejska)

1 000 000,00 1 500 000 Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sadlnie.

Zadanie obejmuje termomodernizacje ścian zewnętrznych budynku, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksową 

wymianę instalacji CO oraz kotła, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia na ledowe, budowę podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych, rozbudowę budynku o sanitariaty oraz roboty remontowe wewnątrz budynku. Obecnie szkoła jest w złym stanie 

technicznym oraz posiada wysokie zapotrzebowanie na energię.

1 000 000,00 zł

41 powiat 3019000 wielkopolskie pilski 4 000 000,00 4 000 000 „Przebudowa i unowocześnienie Pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. 

Stanisława Staszica wraz z wyposażeniem”. Powstaną sale do badań, obserwacji, sanitariaty oraz zostanie unowocześniona Poradnia 

Okulistyczna i utworzona sala operacyjna. Zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt med. m.in: stół  radiologiczny, diatermie z 

koagulacją argonową, wózki operacyjne, USG okulist., laser, perymetr, urządz. do mierzenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

4 000 000,00 zł

42 powiat 3001000 wielkopolskie chodzieski 2 006 980,71 2 361 154 Oddział wewnętrzny liczy 32 łóżka i leczy 1550 pacjentów rocznie. Poziom górny oddziału wymaga modernizacji wraz z klimatyzacją i 

wentylacją w celu podniesienia jakości świadczonych usług  oraz przygotowania oddziału na czas pandemii COVID. Wykonanie 

wymaganego przyłącza energetycznego – stacji transformatorowej zabezpieczy zasilanie Szpitala. Modernizacja klimatyzacji i 

wentylacji na bloku operacyjnym zapewni odpowiednie warunki pracy personelowi oraz bezpieczeństwo mikrobiologiczne 

pacjentom.

500 000,00 zł

43 powiat 3007000 wielkopolskie kaliski 270 000,00 450 000 Inwestycja pn. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4327P PIOTRÓW-ZAGORZYN” obejmuje przebudowę drogi na odc. 0,967 km.

Droga łączy się bezpośr. z drogą woj. nr 442 – stanowiącą dostęp do autostrady A2 (w m. Września) oraz stanowi połączenie 

pomiędzy drogami krajowymi nr: 12 i 25.

W ramach zadania planuje się wykonanie poszerzenia jezdni o pas szer. 1,5m przeznaczony dla ruchu rowerów oraz na części 

budowę ciągu pieszo-rowerowego o szer. 4m.

Przebudowa poprawi bezpieczeństwo pieszych i pojazdów poprzez budowę przejść dla pieszych oraz oznakowania.

270 000,00 zł

44 gmina 3007102 wielkopolskie kaliski Szczytniki (gmina 

wiejska)

500 000,00 890 000 Inwestycja obejmuje przebudowę dróg gminnych w mc. Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej dł.2,385 km poprzez wykonanie 

nawierzchni asfaltowej, utwardzeniu pobocza tłuczniem, budowę chodnika o dł. 0,26 km. Projekt obejmuje drogi  nieprzejezdne, o 

nawierzchni gruntowej, szlakowej lub kamiennej i corocznie wymagające napraw. Utwardzenie nawierzchnią asfaltową 

zdecydowanie poprawił warunki życia i bezpieczeństwo mieszkańcom, dzieci dowożonych i dochodzących do szkoły w Radliczycach.  

Utwardzenie dróg to bezproblemowy dojazd karetki pogotowia i straży pożarnej.

500 000,00 zł



45 powiat 3025000 wielkopolskie średzki 1 000 000,00 1 000 000 Przedmiotem inwestycji jest zakup aparatury medycznej dla Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego:

• Komora hiperbaryczna: 560 000,00 zł brutto

• Kolumna laparoskopowa - artroskopowa z torem wizyjnym: 300 000,00 zł brutto

• Stół operacyjny – 140 000,00 zł brutto

1 000 000,00 zł

46 powiat 3009000 wielkopolskie kolski 900 000,00 1 000 000 W ramach inwestycji planuje się zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia sal dla dwóch oddziałów szpitala SP ZOZ w Kole.

 Na potrzeby zabiegów chirurgicznych planuje się zakup:

dla oddziału chirurgii:

• 1 szt. laparoskopu , 1 szt. aparatu USG

dla oddziału położniczo-ginekologicznego:

• 3 szt. aparatów KTG, 1 szt. aparatu do elektrokoagulacji, 1 szt. aparatu do krioterapii, 

3 szt. kardiomonitorów, 2 szt. łóżek porodowych, 10 szt. łóżek elektrycznych pooperacyjnych,

1 szt. lampy operacyjnej.

900 000,00 zł

47 powiat 3024000 wielkopolskie szamotulski 300 000,00 405 000 Przedmiotem projektu jest doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Powiatowego w Szamotułach. Zadanie ma na celu podniesienie 

standardów opieki medycznej nad pacjentami i podniesienie jakości wyspecjalizowanych usług medycznych powiatu szamotulskiego.

300 000,00 zł

48 gmina 3022053 wielkopolskie rawicki Rawicz (gmina 

miejsko-wiejska)

2 518 000,00 2 998 252 Budowa obwodnicy centrum i Plant Jana Pawła II w Rawiczu. Etap I a) przebudowa skrzyżowania prostego: Wały  Powstańców 

Wlkp./Targowa na rondo i skrzyżowania prostego:  Wały Poniatowskiego – Grunwaldzka – Sienkiewicza z przebudową dróg 

łączących, b) przebudowa chodników, ciągów pieszo–rowerowych, nawierzchni jezdni. Etap II a) przebudowa skrzyżowania prostego 

ul. Wały Poniatowskiego – Wały Kościuszki – Spokojna na rondo; b) przebudowa nawierzchni ul. Wały Poniatowskiego oraz ul. Wały 

Kościuszki.

1 000 000,00 zł

49 gmina 3028022 wielkopolskie wągrowiecki Damasławek (gmina 

wiejska)

300 000,00 400 000 Przedmiotem jest budowa ulicy Polnej w Damasławku oraz budowa kanalizacji deszczowej. Budowa wpłynie pozytywnie na 

bezpieczeństwo ruchu pojazdów, rowerzystów i pieszych. Szerokość drogi wyniesie 4 m, długość drogi 201 m. Nawierzchnia 

wykonana z kostki brukowej gr. 8 cm. Przedmiotowa droga łączy dwie drogi gminne na osiedlu domów jednorodzinnych. Przy drodze 

znajduje się stacja paliw, studio urody oraz budowany jest market. W ramach budowy powstanie odcinek kanalizacji deszczowej o 

długości 148 m

300 000,00 zł

50 gmina 3019062 wielkopolskie pilski Szydłowo (gmina 

wiejska)

1 290 000,00 1 500 000 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi o nawierzchni brukowej oraz częściowo bitumicznej na odcinku Kłoda - 

Pokrzywnica łącznie z przebudową istniejących zjazdów, budową kanalizacji deszczowej oraz budowa mostu we wsi Kłoda. Przebieg 

przebudowywanej drogi zaprojektowano w liniach rozgraniczających pas drogowy bez konieczności jego poszerzania. Jezdnie 

zaprojektowano jak dla klas drogi D – o szerokości 3,50 – 4,0 m o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w jednym kierunku.  

800 000,00 zł

51 powiat 3014000 wielkopolskie międzychodzki 1 200 000,00 1 200 000 Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą.

Inwestycja powstanie w miejscu istniejącego boiska szkolnego, które obecnie jest w bardzo złym stanie technicznym, pokryte 

zniszczonym asfaltem, niespełniające norm bezpieczeństwa dla użytkowników. Wymiar boiska 44 x 32,10m. Projekt zakłada 

powstanie boiska do piłki ręcznej, dwa boiska: do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego z możliwością gry w mini piłkę nożną. 

Dodatkowo  zostanie również zagospodarowany teren wokół boiska, wyremontowane będą dojścia, droga dojazdowa i miejsca 

parkingowe. 

300 000,00 zł

52 powiat 3027000 wielkopolskie turecki 1 000 000,00 3 853 195 Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P Czachulec-Dziewiątka-Kowale Pańskie odcinek 1+967,52 do 4+795,01 etap II

Zaplanowano roboty budowlane.

Dzięki inwestycji zwiększy się dostępność placówek edukacyjnych (1 szkoła) oraz skróci się czas dojazdu do siedziby powiatu Turku, w 

którym są zlokalizowane instytucje użyteczności publicznej: szpital, PSP, KPP, KRUS, ZUS, palcówki bankowe, zakłady pracy.

Drogą, na której zaplanowano inwestycję odbywa się transport zbiorowy.

1 000 000,00 zł

53 miasto na prawach powiatu 3064011 wielkopolskie Poznań 29 600 000,00 34 450 000 Modernizacja infrastruktury zapewniająca bezpieczeństwo użytkowników (głównie dzieci) korzystających z obiektów 

wielosekcyjnego KS Warta Poznań. Planowane modernizacje i rozbudowa obiektów ma zapewnić także bezpieczeństwo uczestników 

widowisk sportowych (np. zgodność z Ust. o Bezp. Imprez Masowych). Dzisiejsze obiekty są przestarzałe i stwarzają zagrożenie 

zdrowia i życia.

Planowane modyfikacje: budowa zadaszonej trybuny z zapleczem, hali szermierczej, hali gimnastycznej oraz kortów tenisowych.

4 500 000,00 zł



54 powiat 3028000 wielkopolskie wągrowiecki 2 000 000,00 26 332 760 Inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącego głównego budynku Szpitala w celu dostosowania go do obowiązujących 

przepisów. Rozbudowie podlegać będą najbardziej specjalistyczne oddziały szpitala: SOR, blok operacyjny, oddział intensywnej 

terapii i blok porodowy. Przebudowie podlegać będą oddziały łóżkowe szpitala wraz z niezbędnym zapleczem. Zakres prac: 

dobudowa nowych powierzchni pozwalających na prawidłowe urządzenie oddziałów szpitalnych, remont istniejącego budynku 

szpitala, zintegrowanie komunikacyjne budynku istniejącego i dobudowywanego. 

1 200 000,00 zł

55 powiat 3016000 wielkopolskie obornicki 420 000,00 420 000 Zakup dwóch stołów operacyjnych oraz aparatu do znieczuleń na potrzeby Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Szpital 

Powiatowy w Obornikach z uwagi na zabiegowy profil szpitala. Jeden ze stołów przeznaczony zostanie na tzw. „salę cięć”, drugi 

natomiast zastąpi znacznie wyeksploatowany stół na bloku operacyjnym, gdyż obecny pochodzi z roku 2001. Tym samym niezbędny 

jest także aparat do znieczuleń.

175 000,00 zł

56 gmina 3017033 wielkopolskie ostrowski Odolanów (gmina 

miejsko-wiejska)

400 000,00 620 000 Inwestycja obejmuje budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o wym. 22x44m o nawierzchni syntetycznej przy budynku 

Szkoły Podstawowej w Uciechowie (gm. Odolanów) wraz z małą architekturą w postaci tablicy informacyjnej, koszy na śmieci, a także 

utwardzeniem z kostki betonowej, ogrodzeniem terenu, niezbędnym wyposażeniem boisk (bramki, kosze, słupki) oraz 10 

urządzeniami siłowni zewnętrznej. W obrębie boiska przewidziano pola gry w piłkę ręczną, tenisa, siatkówkę, koszykówkę 

(niewymiarowe).

400 000,00 zł

57 powiat 3023000 wielkopolskie słupecki 1 300 000,00 1 550 000 Inwestycja pn.: „Zakup tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy” zakłada 

zakup wysokiej jakości sprzętu w postaci tomografu komputerowego,  64-rzędowego co będzie wsparciem działalności leczniczej 

(diagnostyczno-terapeutycznej) SP ZOZ w Słupcy. Szpital w Słupcy nie posiada własnego tomografu (dzierżawi dotąd od firmy 

zewnętrznej). Uzyskanie wsparcia z budżetu państwa na zakup własnego TK otworzyłoby m.in. nowe możliwości w zakresie 

diagnostyki obrazowej, w tym tomografii komputerowej naczyń wieńcowych.

1 300 000,00 zł

58 gmina 3001022 wielkopolskie chodzieski Budzyń (gmina 

wiejska)

1 200 000,00 2 000 000 Przebudowa strategicznego ciągu komunikacyjnego, drogowego w m.Wyszyny. Zadanie obejmuje roboty budowlane na drodze 

kat.„D”o dł.0,93km (nawierzchnia bitumiczna,zjazdy, odwodnienie,miejsca parkingowe 58szt, oświetlenie, chodniki,oznakowanie(w 

tym aktywne),wyniesione 2 przejścia dla pieszych, separacja ruchu, postój  komunikacji zbiorowej, tereny zielone. Cel zadania: 

podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego i standardów technicznych (nośności, szerokości jezdni, miejsca 

parkingowe) 

300 000,00 zł

59 gmina 3002011 wielkopolskie czarnkowsko-

trzcianecki

Czarnków (gmina 

miejska)

2 000 000,00 2 027 161 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa oraz przebudowa budynku Muzeum Ziemi Czarnkowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Oddział Dziecięcy w Czarnkowie.

Budynek, którego wniosek dotyczy jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 31.10.2019 r. 1082/WLKP/A. Obecnie narażony jest on 

na ciągłą degradację, ze względu na wody gruntowe notorycznie zalewające piwnice oraz fundamenty budynku. Projekt zakłada 

odwodnienie i osuszenie części podpiwniczonej Muzeum Ziemi Czarnkowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział Dziecięcy 

w Czarnkowie poprzez wykonanie izolacji pionowej i poziomej, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Ponadto zakłada się 

wykonanie zakresu prac związanych z przebudową pomieszczeń, polegającą na dostosowaniu i zaaranżowaniu ich do potrzeb 

odbiorców, w tym grup defaworyzowanych (aranżacja wnętrz poprzez elementy wspierające integrację sensoryczną, dostosowanie 

budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i z małymi dziećmi). Przebudowa obejmie również montaż windy w obiekcie oraz 

przebudowę węzła sanitarnego.

Przebudowa zakłada także kompleksowy remont pomieszczeń budynku, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej wraz z 

odnowieniem malatury ścian, a także ułożeniem posadzek po wykonaniu izolacji poziomej.  

300 000,00 zł

60 powiat 3017000 wielkopolskie ostrowski 2 520 000,00 2 800 000 Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Bursy Szkolnej w Ostrowie 

Wlkp. (ul. Tomczeka 34) wraz z systemem wentylacyjnym. Planowanymi efektami rzeczowymi uzyskanymi w wyniku realizacji 

inwestycji, będą: liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (1 szt.) oraz powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji (3 709,14 m2).

1 300 000,00 zł

61 powiat 3015000 wielkopolskie nowotomyski 18 000 000,00 18 000 000 Przedmiotem inwestycji jest modernizacja szpitala w Nowym Tomyślu obejmująca rozbudowę, przebudowę oraz wyposażenie: 

szpitalnego oddziału ratunkowego, oddziału chirurgicznego, oddziału  ginekologiczno-położniczego z oddziałem noworodkowym 

oraz centralnej sterylizatorni, w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów oraz potrzeb w zakresie przeciwdziałania 

epidemii SARS-CoV-2. Inwestycja zakłada zwiększenie powierzchni użytkowej w/w oddziałów, w tym wydzielenie w SOR pomieszczeń 

dla triażu oraz zapewnienie oddzielnych dróg komunikacyjnych. 

1 000 000,00 zł



62 powiat 3029000 wielkopolskie wolsztyński 8 000 000,00 41 424 289 Rozbudowa i przebudowa szpitala powiatowego w Wolsztynie w celu dostosowania obiektu do obowiązujących warunków 

wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia i warunków p.poż oraz utworzenie SOR, sterylizatornii, pracowni  fizjoterapii, 

oddziału opieki paliatywnej. Inwestycja obejmuje również, zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby 

oddziałów: Chirurgicznego, Dziecięcego, Anesteziologi i Intensywnej Terapii, Bloku operacyjnego, Sterylizatornii, SOR, Pracowni 

fizjoterapii i innych. Zakup cyfrowego aparatu RTG oraz karetki.

400 000,00 zł

63 powiat 3009000 wielkopolskie kolski 500 000,00 600 000 Przedmiotem inwestycji jest zakup ambulansu typu „C” wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym,  na potrzeby Zespołów 

Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Kole. Zakupiony ambulans wykorzystywany będzie jako jednostka intensywnej opieki, 

zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów – biorąc udział w najcięższych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia. 

500 000,00 zł

64 gmina 3003011 wielkopolskie gnieźnieński Gniezno (gmina 

miejska)

15 500 000,00 15 500 000 Przedmiotem projektu jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie o ok. 15 sal lekcyjnych, węzły sanitarne na trzech 

kondygnacjach, oraz halę sportową pełnowymiarową z widownią dla takich dyscyplin sportowych jak piłka ręczna, piłka nożna, 

koszykówka, siatkówka, badminton wraz z zapleczem sanitarnym. 

4 000 000,00 zł

65 powiat 3002000 wielkopolskie czarnkowsko-

trzcianecki

550 000,00 550 000 Przedmiotem inwestycji jest doposażenie powiatowych placówek medycznych. Zakres planowanej inwestycji:

1) zakup sprzętu do diagnostyki ultrasonograficznej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w  Czarnkowie;

2) zakup łóżek wielofunkcyjnych z napędem elektrycznym, materacem, szafkami przyłóżkowymi dla  Szpitala Powiatowego im. Jana 

Pawła II w Trzciance.

Zadanie ma na celu właściwe zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

320 000,00 zł

66 powiat 3028000 wielkopolskie wągrowiecki 200 000,00 400 000 Rozbudowa systemu łączności radiowej na terenie powiatu wągrowieckiego wraz z modernizacją zaplecza magazynowo - 

garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu. Ulepszenie systemu łączności poprzez zamontowanie 

trzech zdalnych wyniesień radiotelefonów po sieci IP co wyeliminuje obecne braki w łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

200 000,00 zł

67 powiat 3019000 wielkopolskie pilski 400 000,00 1 000 000 „Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Pile”  Zakup pojazdu jest niezbędny do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń 

naturalnych i ratownictwa drogowego na terenie Powiatu Pilskiego i regionu północnej Wielkopolski. Nowoczesny pojazd wsparłby 

również działalność ratowniczą Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej.

400 000,00 zł

68 miasto na prawach powiatu 3061011 wielkopolskie Kalisz 12 347 626,46 12 347 626 Przedmiotem inwestycji jest budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II obejmujący odc. od ul. Żwirki i Wigury do 

ul. Warszawskiej. Zakres zadania to budowa drogi kl. G, o dł. 636 m. Droga posiadać będzie: 2 jezdnie dwu-pasowe o naw. bit., 

obustronne chodniki i ścieżki rowerowe,  drogi serwisowe (dojazd do posesji przyległych), zatoki autobusowe. Wykonane zostaną 2 

skrzyżowania typu rondo, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne wraz z doświetlaczami przejść dla pieszych.

6 000 000,00 zł

69 powiat 3027000 wielkopolskie turecki 1 000 000,00 1 298 688 Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)

Zaplanowano roboty budowlane.

Dzięki inwestycji zwiększy się dostępność placówek edukacyjnych (2 szkoły) oraz skróci się czas dojazdu do siedziby powiatu Turku, w 

którym są zlokalizowane instytucje użyteczności publicznej: szpital, PSP, KPP, KRUS, ZUS, palcówki bankowe, zakłady pracy.

Drogą, na której zaplanowano inwestycję odbywa się transport zbiorowy (3 linie autobusowe i 4 przystanki).

1 000 000,00 zł

70 gmina 3016032 wielkopolskie obornicki Ryczywół (gmina 

wiejska)

658 502,47 658 502 Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Ryczywole, mające na celu utworzenie większej 

liczby miejsc parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonana zostanie konstrukcja nawierzchni 

jezdni, miejsca parkingowe, chodniki. Powierzchnia terenu utwardzenia wynosi około 2200 m2. Inwestycja obejmuje również 

przebudowę istniejących zjazdów z drogi powiatowej. Zadanie będzie kontynuacją prac remontowych przy Urzędzie Gminy mających 

na celu dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace na które w najbliższym czasie wyłonieni zostaną 

Wykonawcy to przebudowa toalety, wymiana wykładziny na parterze budynku oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych

180 000,00 zł



71 gmina 3010022 wielkopolskie koniński Grodziec (gmina 

wiejska)

500 108,00 500 109 Przed. inwestycji jest rozbudowa i przebudowa wraz z wymianą dachu Remizy OSP w Lądku. Powierzchnia rozbudowy i zabudowy 

349,02 m² obejmuje: budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony, parterowy z dachem płaskim pokrytym 

papą, stolarkę drzwiową i okienną, elektrykę oraz instalację wod-kan. i c.o. Planuje się przebud. pom. higienicznosanitarnych – 

szatnia dla strażaków, WC z umywalnią, WC dla kobiet i os. niep. W poz. części kuchnia, szatnia, świetlica, sala zebrań.

400 000,00 zł

72 gmina 3022033 wielkopolskie rawicki Miejska Górka (gmina 

miejsko-wiejska)

5 000 000,00 10 000 000 Budowa przedszkola gminnego w Miejskiej Górce. W ramach inwestycji planuje się wybudować 8 oddziałowe przedszkole wraz z 2 

oddziałami żłobkowymi, kuchnią, stołówką oraz salą do ćwiczeń i występów artystycznych. Na dwie sale przedszkolne zaplanowano 

jeden węzeł sanitarny. W obiekcie przewiduje się pomieszczenia do zajęć logopedycznych, korekcyjnych i rehabilitacyjnych. Przy 

przedszkolu zlokalizowany będzie plac zabaw oraz parkingi umożliwiające bezpieczne odprowadzenie i odebranie dziecka.

4 000 000,00 zł

73 gmina 3002073 wielkopolskie czarnkowsko-

trzcianecki

Trzcianka (gmina 

miejsko-wiejska)

3 000 000,00 6 000 000 Przedmiotem zadania jest budowa 3 bliźniaczych, ogólnodostępnych boisk sportowych ze sztucznej nawierzchni o wym. 20x40m, z 

pełnym zadaszeniem i systemem ogrzewania pozwalającym na całoroczne wykorzystanie, zlokalizowanych przy obiektach 

oświatowych (szkołach podstawowych) w Białej, Łomnicy i Trzciance. Zadanie obejmuje zakup niezbędnego wyposażenia 

sportowego (bramki, kosze, piłkochwyty itp.) oraz zagospodarowanie przyległego terenu (dojazdy, chodniki, ogrodzenie, mała 

architektura itp.).

1 600 000,00 zł

74 gmina 3016013 wielkopolskie obornicki Oborniki (gmina 

miejsko-wiejska)

900 000,00 900 000 Kompleksowa modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Oborniki i jego rozbudowa: obejmuje modernizację 11punktów 

kamerowych (z 16 istniejących ogółem), rozbudowę o 6p. kamerowych, budowę 2,863 km linii światłowodowych (okablowanie 

teletransmisyjne z wykorzystaniem istniejących tras), podłączenia energetyczne i uruchomienie transmisji, zakup rejestratora i 

macierzy dyskowych, licencji do archiwizowania obrazu z kamer, połączenie i uspójnienie zastosowanych dotąd rozwiązań, 

opracowanie dokumentacji dalszej rozbudowy o 22 p. kamerowe.

200 000,00 zł

75 gmina 3027092 wielkopolskie turecki Władysławów (gmina 

wiejska)

3 180 642,74 3 180 643 Zadanie pn. ,,Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w gm. Władysławów w m. Chylin, Wyszyna i Kuny’’. Projekt 

termomodernizacji ww. budynków szkół polegał będzie na realizacji zadań termomodernizacyjnych w kilku obszarach związanych z 

obniżeniem kosztów funkcjonowania szkół oraz redukcją emisji CO2 do atmosfery. W każdej lokalizacji przeprowadzone zostaną 

prace związane z ociepleniem przegród zewnętrznych warstwą styropianu, ocieplenie stropów materiałami dociepleniowymi, 

wymiana okien, które nie spełniają normy 2021 na okna o współczynniku przenikania ciepła U<0,9 W/m2*K z ciepłym montażem w 

warstwie styropianu. We wszystkich budynkach wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne, montaż paneli 

fotowoltaicznych. Zaplanowano zmianę sposobu dostarczania świeżego powietrza do pomieszczeń szkół. Zaprojektowano instalację 

systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz pompy ciepła wspomagające system wentylacji. W Szkole Podstawowej w 

Kunach zaplanowano wymianę pieca węglowego na piec pelletowy opalany biomasą, a także wymianę przestarzałej instalacji 

centralnego ogrzewania. W Szkole Podstawowej w Chylinie zaplanowano montaż buforów ciepła regulujących pracę pieca 

olejowego.

2 000 000,00 zł

76 gmina 3015063 wielkopolskie nowotomyski Zbąszyń (gmina 

miejsko-wiejska)

195 000,00 400 000 Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy szkoły podstawowej ze stołówką i salą 

gimnastyczną w Nądni dla dzieci z Nądni, Nowej Wsi i Nowej Wsi Zbąskiej wraz pozwoleniem. Obecnie dzieci z tych 3 wsi korzystają 

ze szkół w Nądni (kl. 4-8) i Nowej Wsi Zbąskiej (kl. 1-3 i niższe). Obiekty te zapewniają wyłącznie minimalne pod względem 

edukacyjnym i higienicznym, warunki kształcenia. Budowa nowego obiektu zapewni właściwą liczby sal lekcyjnych i toalet oraz 

dostęp do: pracowni komput., biblioteki, sali gim., świetlicy i stołówki, których obecnie brak.

195 000,00 zł

77 gmina 3023042 wielkopolskie słupecki Ostrowite (gmina 

wiejska)

4 416 000,00 4 416 000 Przedmiotem inwestycji jest dokończenie kompleksowej rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze gminy 

Ostrowite, głównie w obszarze terenów letniskowo-wypoczynkowych wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowych.

3 000 000,00 zł

78 gmina 3009052 wielkopolskie kolski Grzegorzew (gmina 

wiejska)

400 000,00 400 000 Przedmiotem  inwestycji jest przebudowa ,,Domu Senior” z 1860 r. Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym z zewnątrz. 

Budynek jest obecnie użytkowany w części na działalność Senior+ . Wcześniej budynek był użytkowany przez Policję.  Zakres robót 

obejmuje kompleksowe i  niezbędne prace  majce na celu dostosowania obiektu do pełnej funkcji użyteczności publicznej, m.in. 

wymianę częściową stolarki okiennej,  kompleksowy remont pokrycia dachowego, renowację i ocieplenie elewacji, odtworzenie 

detali architektonicznych, przebudowę schodów wejściowych i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

400 000,00 zł



79 gmina 3023083 wielkopolskie słupecki Zagórów (gmina 

miejsko-wiejska)

958 195,73 1 197 745 Przedmiotem projektu jest budowa wewnętrznych instalacji gazowych niskiego ciśnienia (w tym montaż gazowych kotłów 

kondensacyjnych) w lokalizacjach w Zagórowie: 

Działanie pozwoli na zastąpienie nieefektywnych i uciążliwych dla środowiska istniejących kotłów na paliwo stałe, ekonomicznymi 

oraz ekologicznymi systemami grzewczymi.

800 000,00 zł

80 gmina 3002083 wielkopolskie czarnkowsko-

trzcianecki

Wieleń (gmina 

miejsko-wiejska)

1 800 000,00 1 850 000 Poprawa stanu infrastruktury obiektów kulturalno- rekreacyjnych na terenie Gminy Wieleń poprzez budowę wspólnej sali wiejskiej 

dla sołectw: Marianowo i Herburtowo.    

W ramach zadania planowane jest wykonanie obiektu sali wiejskiej w Marianowie, która będzie  wspólnym obiektem dla sołectw: 

Marianowo i Herburtowo. Obiekt realizowany będzie przy stosowaniu nowych technologii oraz rozwiązań przyjaznych środowisku 

(OZE).

800 000,00 zł

81 gmina 3015032 wielkopolskie nowotomyski Miedzichowo (gmina 

wiejska)

2 000 000,00 2 000 000 Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej do miejscowości Lewiczynek. Planowana sieć zasili również mieszkańców 

wsi, przez które będzie prowadzona budowa. Jest to bardzo ważne zadanie ponieważ w chwili obecnej miejscowości te, mają 

znaczne problemy z dostępem do wody, a te zasoby, które są wykorzystywane są bardzo złej jakości . Uwarunkowania terenowe 

sprawiają, że jest to budowa bardzo trudna, chociażby z uwagi na przebieg wśród lasów. Długość planowanej sieci wodociągowej to 

8.5 km. Inwestycja prowadzona będzie przez Gminny Zakład Komunalny.

2 000 000,00 zł

82 powiat 3012000 wielkopolskie krotoszyński 15 000 000,00 15 000 000 Inwestycja  polega na realizacji II i III etapu modernizacji Szpitala - koncentracja rozproszonych usług medycznych w celu poprawy ich 

jakości:

1 Adaptacja budynku pod potrzeby ZOL i ZOP

2 Dostosowanie   lądowiska  komórek oddziałów szpitalnych i diagnostyki obrazowej  w starej części oraz ich doposażenie m.in. 

rezonans, urządzenia do hemodializy, aparat RTG, respiratory,  endoskopy i inny sprzęt

3 Modernizacja systemu grzewczego, stropodachu, stolarki, oświetlenia, montaż inst fotowoltaicznej

Dostosowanie oddziałów zwiększy bezpieczeństwo epidemiologiczne Szpitala

9 000 000,00 zł

83 powiat 3018000 wielkopolskie ostrzeszowski 1 400 000,00 1 450 000 Projekt zakłada montaż instalacji fotowoltaicznych w domach pomocy społecznej na terenie powiatu, w placówkach szkolnych oraz 

na budynku Starostwa o mocach: DPS Kobyla Góra-40kW, DPS Kochłowy-35kW, DPS Marszałki-50kW, ZSnr 1-50 kW, ZSnr 2-50kW 

oraz 20kW, I LO-25kW, SOSW-25kW oraz w Starostwie -32kW. Materiały przewidziane do instalacji to inwertery SolarEdge, panele 

SHARP instalacje z optymalizatorami mocy zwiększającymi wydajność, żywotność, bezpieczeństwo oraz monitoring każdego panela.

1 300 000,00 zł

84 powiat 3020000 wielkopolskie pleszewski 11 000 000,00 12 000 000 W ramach działania pod nazwą Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medyczny. Planowana jest rozbudowana i 

doposażenie Bloku Operacyjnego oraz o. Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Powstaną: sala operacyjna, sale nadzoru 

poznieczuleniowego, zaplecze opieki okołooperacyjnej, stanowiska intensywnej terapii oraz izolatka. Rozbudowany zostanie o. Gin. i 

Położnictwa – powstaną dodatkowe sale izolacyjne dla pacjentek w ciąży.

6 000 000,00 zł

85 gmina 3007012 wielkopolskie kaliski Blizanów (gmina 

wiejska)

1 430 000,00 1 430 000 Modernizacja i rozbudowa SUW w Jastrzębnikach polegać będzie na wymianie: pompy głębinowej, rurociągu tłocznego, armatury, 

zestawu pomp, rurociągów tech. wew.i zew., aeratora centralnego, remont obudowy, modernizacja poziomego filtra 

odżelaziającego, budowy nowego zbiornika wyrównawczy o pojemności 200m3 , montaż dmuchaw , montaż pompy do płukania 

złoża filtracyjnego,  budowa nowych rurociągów dla uzbrojenia zbiornika wyrównawczego, remont budynku SUW i montaż paneli 

fotowalt.

700 000,00 zł

86 gmina 3030043 wielkopolskie wrzesiński Pyzdry (gmina miejsko-

wiejska)

3 000 000,00 5 900 000 „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.

1 800 000,00 zł



87 gmina 3023083 wielkopolskie słupecki Zagórów (gmina 

miejsko-wiejska)

1 559 316,78 1 949 146 Przedmiotem projektu jest Budowa drogi gminnej 439014P Zagórów - Drzewce.                                                                                                 

W ramach projektowanej inwestycji, na odcinku długości 1727m przewiduje się wykonanie następujących elementów zasadniczych:                                                                                                                

- jezdnia bitumiczna szer. 5,00m                                                                                                                                    - ścieżka rowerowa szer.  

2,00m oddzielona od jezdni krawężnikiem trapezowym,                                                                                     - zjazdy do posesji,                                                                                                                                                       

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,                                                                                                     - wykonanie terenów 

zieleni (pobocza i skarpy obsiane trawą).                                                                          Pas drogowy jest wyznaczony i zagospodarowany. 

Na projektowanym odcinku znajduje się nawierzchnia gruntowa. Droga łączy miejscowości Drzewce i Zagórów, stanowi także dojazd 

do gruntów rolnych.  Ponadto łączy się z drogą powiatową 3093P łączącą gminę z powiatem pleszewskim oraz z drogą powiatową 

2900P łączącą gminę Zagórów z powiatem konińskim. Droga przebudowywana będzie w istniejącym pasie drogowym z częściowym 

wykorzystaniem gruntów po kolei wąskotorowej. Droga i związane z nią urządzenia będą miały formę architektoniczną dostosowaną 

do krajobrazu i otaczającego zagospodarowania.

1 000 000,00 zł

88 gmina 3019083 wielkopolskie pilski Wyrzysk (gmina 

miejsko-wiejska)

700 000,00 709 500 Planuje się budowę drogi gminnej G129366P (przebiegająca przez Wyrzysk ul. Leśna i wieś Polanowo), na odcinku 430 metrów, od 

skrzyżowania z ul. Cisową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1189P w Polanowie. Droga ma mieć szerokość 5,5 m, jej 

nawierzchnia ma być wykonana z betonu asfaltowego. Jest to ważny do realizacji odcinek drogi, ponieważ zapewni 2 dogodny 

dojazd do domów mieszkańców osiedla Leśnego w Wyrzysku.

300 000,00 zł

89 powiat 3002000 wielkopolskie czarnkowsko-

trzcianecki

410 000,00 410 000 Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy strażaków w czasie pełnienia służby. Realizacja inwestycji przyczyni 

się do zapewnienia dogodnych warunków do pracy i funkcjonowania.

Zakres inwestycji: 

instalacja urządzeń klimatyzacyjnych,

400 000,00 zł

90 gmina 3023072 wielkopolskie słupecki Strzałkowo (gmina 

wiejska)

5 210 000,00 5 210 000 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym – dz. nr 699/18 (po podziale 699/27) obręb Strzałkowo. 

Powierzchnia zabudowy 781,5 m2, powierzchnia całkowita 1007,53 m2. Budynek podzielony na dwie części: sportową z płytą do gry 

w koszykówkę oraz zaplecze socjalno-techniczne. Sala połączona z istniejącym budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego poprzez 

łącznik, budynek dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym. Zagospodarowanie terenu – utwardzony plac przed budynkiem, 

zieleń.

2 000 000,00 zł

91 gmina 3023083 wielkopolskie Zagórów (gmina 

miejsko-wiejska)

1 891 911,64 2 364 890 Przedmiotem projektu jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Oleśnica oraz 

przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Oleśnica i Zagórów. W ramach inwestycji planuje się budowę;

1 400 000,00 zł

92 gmina 3010022 wielkopolskie koniński Grodziec (gmina 

wiejska)

2 037 745,00 2 037 745 Projekt swoim działaniem obejmuje budowę pierwszego etapu 968 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w 

miejscowości Grodziec (ul. Wiatraki, częściowo ul. Młyńska) Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli na prawidłowe odprowadzenie 

ścieków od mieszkańców z domostw w ilości około 110 szt. 

800 000,00 zł

93 gmina 3027033 wielkopolskie turecki Dobra (gmina miejsko-

wiejska)

820 000,00 820 000 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany na odcinku ok. 880 m. Obecnie droga ma 

nawierzchnię tłuczniową z licznymi ubytkami. Szerokość jezdni 5,0 m, szerokość poboczy ok. 1,0 m, odwodnienie poprzez rowy 

podłużne. Inwestycja poprawi zdecydowanie poziom bezpieczeństwa, w tym dzieci uczęszczających do przystanków szkolnych oraz 

pieszych korzystających z dróg publicznych. Przedsięwzięcie zwiększy dostępność do obiektów użyteczności publicznej mieszkańcom 

gminy.

800 000,00 zł

246 069 866,30 350 409 630,50 122 985 166,00 zł


