
WYKAZ  WAŻNIEJSZYCH  INWESTYCJI   i   REMONTÓW   REALIZOWANYCH   W  GMINIE  MĘDRZECHÓW  OD  POCZĄTKU  2007  R. 
FINANSOWANIE    INWESTYCJI 

Lp. Nazwa  inwestycji Wieś  Krótki  opis wartość w tym:  środki     Uwagi 
ogółem  w  zł. z  dotacji zewn.

1 2 3 4 5 6 7
1. Kontynuacja  budowy  Sali Mędrzechów Sala  gimnastyczna  pełnowymiarowa 

Gimnastycznej  wraz  z wymiary  areny  sportowej 36 x 19 m .  ogółem  :  ogółem: Inwestycja  w  toku. 
Salami  Lekcyjnymi   przy  Szkole Powierzchnia  użytkowa :     1 512,45 m2 Obecne zaawansowanie: stan surowy
Podstawowej  w  Mędrzechowie w tym:  część dydaktyczna :   402,34 m2 zamknięty  ,  trwają  prace  wykończeniowe

                    hala sportowa : 1 116,11 m2  W  roku  2007  Dotacja  na  Wykonane  instalacje  ,  tynki  , posadzki , 
Kubatura  łącznie : 9 821,00 m3  wydatkowano :  2007 r. połączenie  ze  starą  szkołą  itp..
Obiekt  realizowany  w  technologii
tradycyjnej 

2. Odbudowa  drogi  gminnej    Mędrzechów, Wykonanie   podbudowy 
Bór  Mędrzechowski  - Wólka Wólka Grądzka i  nawierzchi  asfaltowej  -  długość
Grądzka drogi  850  mb ,  średnia  szerokość Inwestycja  zakończona 

3,5  mb.   Powierzchnia  2 975 m2 

3. Remonty  dróg  gminnych  - wywóz  Na  terenie Wykonanie  naprawy  nawierzchni  dróg
kamienia całej  gminy utwardzonych  kamieniem   poprzez  Inwestycja  w  toku 

uzupełnienie ubytków ,  wyrównanie
powierzchni  dróg . 

4. Odbudowa  drogi  Mędrzechów - Mędrzechów Wykonanie  podbudowy     i  nawierzchni
Kopacz    do  zabudowań   asfaltowej  .Długość  drogi  106 mb. Inwestycja  zakończona 
mieszkalnych  -  II  ETAP

5. Remont  Domu  Ludowego  w Mędrzechów Wymiana starych  okien  drewnianych  na 
Mędrzechowie PCV  i  parapetów,   docieplenie  budynku Budynek  w centrum  wsi

warstwą styropianu  ,  wykonanie  elewacji  Mędrzechowa , siedziba 
z  tynku  cienkowarstwowego  akrylowego Gminnej  Biblioteki  Publicznej
wg. projektu  kolorystyki  budynku. dawna  siedziba   Urzędu Gminy

6. Wykonanie  przepustu   na  drodze Pod  nowoodbudowaną  drogę  wykonano
Bór Mędrzechowski  -  Wólka Mędrzechów przepust   zgodnie  z  obowiązujacymi  -   zł Całość  pokryta  ze środków 
Grądzka normami. budżetu  Gminy 

7. Modernizacja  oświetlenia ulicznego Odmęt Kompleksowo  wymieniono  wszystkie 
lampy  oświetlenia  ulicznego  na energo-  -   zł Środki  własne  Gminy  w  całości
oszczędne typu SGS 150  oraz    
dobudowano  11  nowych. 

8. Modernizacja  kuchni  w  Przedszkolu Wykonano  dalszą  część  zakresu  zadań
w  Woli  Mędrzechowskiej  -  ETAPII Wola   -   II  ETAP      celem  przystosowania 

Mędrzechowska kuchni  do  wymogów  SANITARNYCH
Zakres  prac  obejmuje m.in. przebudwę Inwestycja   zakończona 
ścianek  działowych, wymianę  podłóg, 
wykonanie  okładzin  ścian  z  płytek  cerami
cznych  , zakup  urządzeń  i  wyposażenia 

9. Remont  Remizy  OSP  Zakres  remontu   obejmował :  wymianę
w  Woli  Mędrzechowskiej Wola pokrycia  dachowego ,  wykonanie  elewacji , Środki  własne  Gminy  w  całości

Mędrzechowska instalacji  elektrycznej  i  innych  prac   -   zł Zakup  materiałów ,  robocizna   własna  -  
wykończeniowych  wewnętrznych  i  strażacy  OSP  Wola  Mędrzechowska,
zewnętrznych. prac. gospod.    Urzędu   Gminy .

10. Remont  Domu  Ludowego   w Wykonano  wymianę  instalcji  wod.-kan  
Wójcinie  -  świetlica  OSP Wójcina na  ścianach  i psadzkach  położono  płytki  -   zł Środki  własne  Gminy  w  całości

ceramiczne Zakup  materiałów ,  robocizna   własna  -  
pracownik gospodarczy  Urzędu Gminy.

11. Odbudowa  drogi   gminnej Wykonano  uzupełnienie  kamieniem 
Wola  Mędrzechowska - Radwan Wola oraz  wykonano  nawierzchnię  bitumiczna Inwestycja  zakończona

Mędrzechowska długość  drogi   600 m

12. Budowa  drogi  gminnej Wykonano  nawierzchnię  bitumiczną Całości  inwestycji  wykonano  ze  środkow
Wola Medrzechowska - Borkowa Wola na  długości 450  mb.  -   zł własnych  Gminy 

Mędrzechowska

13. Odbudowa  drogi  gminnej  Kupienin  - Kupienin- Wykonano  podbudowę  kamieniem  oraz  
Jaski Mędrzechów nawierzchnię  bitumiczną  . Inwestycja  zakończona

Długośc    wykonanego  odcinka  drogi  :
1 400 mb.

14. Odbudowa  drogi   gminnej Wykonano  nawierzchnię  bitumiczną    na
Grądy - Bór  Grądzki Grądy odcinku  615 mb . Inwestycja  zakończona 

15. Remonty  dróg  gminnych  - wywóz  Mędrzechów, Wykonanie  naprawy  nawierzchni  dróg
kamienia Kupienin utwardzonych  kamieniem   poprzez   -   zł Inwestycja    zakończona ,  wykonana

uzupełnienie ubytków ,  wyrównanie ze  środków  własnych  Gminy 
powierzchni  dróg . 

16. Remont  kuchni  w  Przedszkolu  Mędrzechów Wykonanie  przebudowy  kuchni zgodnie 
w  Mędrzechowie z  zaleceniami    SANITARNYMI . Inwestycja    zakończona ,  wykonana

Wykonano  ścianki  działowe , okładziny  -   zł ze  środków  własnych  Gminy 
ścian i  podłóg  z  płytek  ceramicznych , 
przebudowa  instalacji  wod.-kan., wymiana
osprzętu

17. Remont  w  Szkole  Podstawowej Mędrzechów Wykonano  remont  łazienki  na  parterze 
w  Mędrzechowie Wymieniono instalację  wod.-kan,CO ,

Ułożono  nowe   płytki  na  ścianach  i  posadzce Inwestycja    zakończona ,  wykonana
Wymieniono  umywalki,  baterie , pisuary ,  -   zł ze  środków  własnych  Gminy 
zamontowano  podgrzewacz  wody . Wykonano
okładziny  ścian  i  sufitów  z  płyt  gipsowo -
kartonowych .

18. Remont  w  Gimnazjum  w  Mędrzechów Wykonano  remont  łazienki  na   piętrze 
Mędrzechowie budynku.   Zakres  remontu  obejmował :  -   zł Zadanie  wykonane  

wymianę  osprzętu  i  drzwi ze  środków  własnych  Gminy 
19. Remont  w  Szkole  Podstawowej  w Wola Wymiana  10  szt.  okien  w  budynku  

Woli  Mędrzechowskiej Mędrzechowska szkoły.  -   zł Zadanie     wykonane
ze  środków  własnych  Gminy 

20. Doposażenie  Przedszkola  w  Grądach Grądy Zakup  mebli  do   przedszkola  -   zł Zakup  ze  środków  własnych  Gminy

RAZEM   ROK   2007

 3 377 518,08 zł  945 000,00 zł 

 1 650 000,00 zł  450 000,00 zł 

 127 910,00 zł  100 000,00 zł 

 29 280,00 zł  14 640,00 zł 

 20 521,00 zł  10 260,00 zł 

 119 771,28 zł  68 000,00 zł 

 6 000,00 zł 

 9 000,00 zł 

 39 998,01 zł  30 000,00 zł 

 8 049,06 zł 

 1 280,00 zł 

 62 762,41 zł  50 000,00 zł 

 40 612,28 zł 

 187 017,46 zł  149 500,00 zł 

 63 985,58 zł  50 500,00 zł 

 9 760,00 zł 

 9 498,21 zł 

 21 026,42 zł 

 5 406,10 zł 

 6 600,00 zł 

 4 000,00 zł 

 2 422 477,81 zł  922 900,00 zł 
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