
WYKAZ  INWESTYCJI  I  WAŻNIEJSZYCH  REMONTÓW  WYKONANYCH  W  2021  ROKU

Lp.
Nazwa zadania Zakres Środki 

pozyskane 
Środki budżetu 
gminy   

Wartość zadania 

1

Remont  dróg  dojazdowych  do  gruntów  rolnych 
-droga dojazdowa do gruntów rolnych Wola 
Mędrzechowska-Podlesie dz. nr 37 w km 0+000 
do 0+245 wraz z dokumentacją i nadzorem 
inwestorskim wartość zadania 224.1785,89
droga  do gruntów rolnych Mędrzechów -Kopacz-
Grady Bór Grądzki d w miejscowości Mędrzechów 
dz. Nr.426 i w miejscowości Grądy dz. Nr. 141/1 i 
141/2  km 0+000 do 1+220

94 960,00 zł          129 215,89 zł              224 175,89 zł           

2

Rozpoczęcie   inwestycji pn. Kanalizacja wsi  
Mędrzechów   etap I 

Wykonanie  inwestycji  w  systemie   zaprojektuj-
wybuduj  pierwszy  etap  kanalizacji  
Mędrzechowa -  centrum  ,  wykonanie  ok. 220  
przyłaczy  z  przesyłem  ścieków  . 

4 194 374,00 zł     1 325 251,00 zł           5 519 625,00 zł        

3

Remont  mostu    na  rzece  Breń  w  msc.Wola 
Mę drzechowska    w  ciągu  drogi  gminnej    Nr 
180142K 

Konserwacja  mostu, wymiana  drewnianych  
podkładów ,  wzmocnienie konstrukcji.

-  zł                     59 980,00 zł                59 980,00 zł             

4

Budowa  chodnika  w  Kupieninie  I  etap Wybudowano  chodnik  w  centrum    wsi  
Kupienin ,  nawierzchnia  z  kostki brukowej , 
odwodnienie terenu. Inwestycja  wykonana  
wspólnie  z  Powiatem  Dąbrowskim  .  
Inwestorem  jest  powiat  Dąbrowski . Gmina  
Mędrzechów  partycypowała  w   kosztach  
budowy  w  wysokości  50 %

131 756,45 zł        115 000,00 zł              246 756,45 zł           

5

Zakup  wyposażenia i bieżące  remonty  
budynków  komunalnych 

Zakupiono  stoły  i  krzesła do Domu  Wiejskiego  
w  Woli  Mędrzechowskiej , remont  pieca  CO 
,zakup ławek  na  plac  zabaw   i  boisko  w 
Wójcinie.  

-  zł                     6 241,69 zł                  6 241,69 zł               

6
Remont  przepustu  w Mędrzechowie Udrożniono  przepust  na  drodze  gminnej  we  

wsi   Mędrzechów
-  zł                     6 150,00 zł                  6 150,00 zł               



7

Remont Domu  Wiejskiego  w  Woli  
Mędrzechowskiej  (  dawny  sklep  GS-u )  - 

W zakres prac remontowych weszły : budowa 
gazowej instalacji centralnego ogrzewania, 
wymiana instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-
kanalizacyjnej, montaż zewnętrznej kanalizacji 
sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków, 
przebudowa zaplecza sanitarnego ( powstała 
nowa łazienka i kuchnia),szpachlowanie i 
malowanie ścian wewnętrznych, wymiana drzwi 
wewnętrznych i zewnętrznych, odnowienie 
elewacji zewnętrznej, uporządkowanie placu 
wokół budynku. Nieruchomość  została  
zakupiona  w 2020  r.  za  kwote  100 000,00  zł.  
od  Gminnej  Spółdzielni w  Szczucinie.

-  zł                     141 564,34 zł              141 564,34 zł           

8 Zakup  kruszywa  na remonty  bieżące  dróg Zakupiono  kruszywo w  celu  wykonania  
bieżących  napraw  i  remontów  dróg  gminnych .

-  zł                     8 500,00 zł                  8 500,00 zł               

9

Budowa  oświetlenia  ulicznego Wybudowano  oświetlenie  uliczne  we  wsi  
Wólka Grądzka  ,   na  słupach  podwieszono  
także  kable  do  szerokopasmowego  internetu  -  
światłowód.

0,00 zł 59 871,48 zł                59 871,48 zł

10

Konserwacja  kapliczki  przydrożnej  w  Grądach Wykonano konserwację  i   remont  kapliczki  
przedrożnej  we  wsi  Grądy  zgodnie  z  
zaleceniami  konserwatora  z  uwzględnieniem  
wymagań  dla  obiektów  wpisanych  do   gminnej 
ewidencji  zabytków  .

12 000,00 zł          55 761,59 zł                67 761,59 zł             

11

Kontynuacja  inwestycji  " Budowa  Odnawialnych  
żródeł  energii"

Kontynuowano  budowę  odnawialnych  żródeł   
energii w  ramach :"Partnerskiego   Projektu   
budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla 
gmin Województwa Małopolskiego”.

161 158,00 zł        -  zł                           161 158,00 zł           

12

Koszenie  poboczy  dróg gminnych Wykonano  koszenie  poboczy  dróg  gminnych  w 
ramach letniego  utrzymania  dróg 

-  zł                     

23 985,00 zł                23 985,00 zł             

13

Realizaja projektu  oświatowego" Laboratoria 
przyszłości" 

Zakupiono  pomoce  dydaktyczne  dla  Szkoły w 
Mędrzechowie - 60 000,00 zł.   oraz  Szkoły 
Podstawowej w  Woli Mędrzechowskiej - 30 000zł.

90 000,00 zł          -  zł                           90 000,00 zł             

RAZEM 4 684 248,45 zł     1 931 520,99 zł           6 615 769,44 zł       


