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WYKAZ INWESTYCJI ORAZ WAŻNIEJSZYCH

REMONTÓW

I ZAKUPÓW I IWEST. W GMINIE MĘDRZECHÓW w roku 2008
wg. stanu na dzień 15 grudnia 2008 r.
FINANSOWANIE

Lp.

Nazwa inwestycji

Wieś

Krótki opis

INWESTYCJI

wartość
ogółem w zł.

1
1.

2

3

Budowa Sali Sportowej
wraz z
Salami Lekcyjnymi przy Szkole
Podstawowej w Mędrzechowie

Mędrzechów

Remont kanalizacji sanitarnej
zewnętrznej
w Szkole Podstawowej
w Mędrzechowie

Remont korytarza starej części
Szkoły Podstawowej
w Mędrzechowie oraz montaż
rynien .

Mędrzechów

4.

Wykonanie nawierzchni
asfaltowej - drogi dojazdowej
do nowej Sali Sportowej
5. Remont Domu Ludowego w
Mędrzechowie

8.

9.

10.

11.

Mędrzechów

Mędrzechów

Modernizacja i rozbudowa
systemu oświetlenia ulicznego

Kupienin ,
Mędrzechów Brzeżnica

Modernizacja kuchni
w Przedszkolu w Grądach

Zagospodarowanie terenu wokół
nowej Sali Sportowej , Przedszkola
i Szkoły w Mędrzechowie

Mędrzechów

Wykonanie ogrodzenia na placu
przedszkolono -szkolym
w Mędrzechowie

Mędrzechów

Remont sal w Przedszkolu w
Grądach oraz wykonanie
dokumentacji projektowej

Grądy

Wymiana okien w Szkole
Podstawowej w Woli
Mędrzechowskiej

Grądy

14.

Zakup nowego samochodu
ratowniczo - gaśnieczego
dla OSP Mędrzechów

Mędrzechów
OSP

15.

Droga
Wola Mędrzechowska Bór Mędrzechowski

Wola
Mędrzechowska
Mędrzechów

16.

Droga

Grądy

ogółem :
3 440 409,85 zł

ogółem:
1 550 780,92 zł

7

Inwestycja zakończona , obiekt odebrany
i przekazany do użytkowania .

w tym w roku 2008:Dotacja na 2008 r. :
1 082 409,85 zł
444 393,20 zł dotacja z Totalizatora Sportowego
506 387,72 zł dotacja z ZPORR - środki Unijne
100 000,00 zł dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wykonano plac z kostki brukowej wraz z
krawężnikami oraz chodnik
Zakupiono nowy samochód ratowniczo - gaśniczy
marki FORD - TRANSIT z napędem
4 x 2 Furgon

INWESTYCJE
DROGOWE
Etap II i III nawierzchnia bitumiczna na
długości odcinka drogi 950 mb

Wykonano podbudowę z kamienia oraz
nawierzchnię asfaltową na drodze Gminnej
dojazdowej do domów i pól - długość 1 200 mb.

46 000,00 zł

- zł

Remont wykonany ze środków własnych

19 576,00 zł

10 000,00 zł

65 860,45 zł

- zł

15 000,00 zł

- zł

30 536,00 zł

- zł

60 000,00 zł

50 000,00 zł

20 484,00 zł

11 811,53 zł

5 538,00 zł

- zł

Zadanie wykonano ze środków
własnych.

6 290,00 zł

- zł

Zadanie wykonane w całości ze środków
własnych.

7 000,00 zł

- zł

Zadanie w trakcie realizacji

7 000,00 zł

- zł

Zadanie w trakcie realizacji , zakup
materiałów - robocizna własna

4 500,00 zł

- zł

Zadanie wykonane w całości ze środków
własnych

136 000,00 zł

50 000,00 zł

168 779,99 zł

132 400,00 zł

173 594,41 zł

135 000,00 zł

Remont przeprowadzono celem realizacji zaleceń
SANEPIDU oraz dostosowania standardu
wykończenia do nowowybudowanej
części szkoły połączonej ze starą szkołą.
Zakupiono materiały - robocizna własna
Wykonano ze środków własnych gminy.
Podbudowa drogi wykonana w ramach
iwestycji budowy Sali sportowej.

Całość pokryta ze środków
budżetu Gminy
Zakupiono materiały - robocizna własna.
Zadanie w trakcie realizacji .

Środki własne budżetu Gminy

Modernizację wykonano w ramach realizacji
programu dożywiania uczniów ze środków
z dotacji Wojewody Małopolskiego - Wydziału
Polityki Społecznej oraz środków własnych.

Zadanie wykonano przy udziale dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Samochód kupiony za środki pochodzące z dotacji
ZG ZOSP w Warszawie oraz pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Krakowie . Pożyczka z poręczeniem Gminy
Mędrzechów.
długość drogi w mb.

Wykonano odcinek drogi

gminnej

Droga gminna inwestycja zakończona

Kupienin ,
Mędrzechów

Wykonano podbudowę z kamienia oraz
nawierzchnię asfaltową na odcinku 220 mb.

40 857,80 zł

32 600,00 zł

Droga gminna

Kupienin ,
Mędrzechów

Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną
1 050 mb. oraz podbudowę z kamienia

146 753,07 zł

114 400,00 zł

Inwestycja zakończona , droga dojazdowa
do zabudowań oraz do wału Wisły.

Mędrzechów

Wykonano nawierzchnię asfaltową oraz
podbudowę i kamienia - odcinek 630 mb.

113 296,76 zł

75 000,00 zł

Odmęt

Wykonano nawierzchnię bitumiczną
odcinku 700 mb .

101 797,41 zł

Odbudowa drogi gminnej
Wola Mędrzechowska - Radwan

Wola
Mędrzechowska

Podbudowa z kamienia , nawierzchnia
asfaltowa 340 mb

Odbudowa drogi
Wola Mędrzechowska k/Trzepacza Radwan

Wola
Mędrzechowska

Podbudowa z kamienia , nawierzchnia
asfaltowa 400 mb

Odbudowa drogi
Kupienin - Mędrzechów Brzeżnica

Odbudowa drogi Mędrzechów
Tonia k/Sochy
20. Odbudowa drogi gminnej
Odmęt k/Liguza
19.

21.

Ogrodzono plac zabaw przed przedszkolem ,
uporządkowano teren .

Zakupiono płytki i materiały pomocnicze
( kleje , fugi , listwy ) do wykonania podłóg
w pomieszczeniach na parterze Domu Ludowego.

Zagospodarowanie placu wokół
Pomnika Poległych w Grądach

18.

Uporządkowano teren wokół tych obiektów ,
posadzono drzewa i krzewy ozdobne ,
na części powierzchni placów posiano
trawę oraz wyłożono maty i okorowano
rabaty.

Wymianie podlega część okien w szkole
ze starych na nowe PCV

13.

Kupienin k/Kozickiego Mędrzechów Gościniec

Wymieniono
lampy oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu SGS 150 oraz
zamontowano część nowych lamp

Wola
Mędrzechowska

Grądy

- Kacze Niwy

Prace wykonywane w Sali Domu Ludowego
gdzie urządzona była zastępcza sala
gimnastyczna . Wykonano: renowację parkietu,
remont instalacji elektrycznerj i wymianę
oświetlenia , malowanie ścian

Wykonano remont sal przedszkolnych :
pomalowano ściany , wykonano remont instalacji
oraz podłóg . Wykonano dokumentację
projektową na remont kuchni przedszkolnej

Zakup materiałów do remontu
Domu Ludowego w Grądach

w Grądach

Wykonano prace rozbiórkowe i demontaż
starego parkietu , wzmocniono podłoże
przebudowano w tej części CO i wod.-kan.
wykonano posadzkę z płytek ceramicznych ,
wymieniono okna , pomalowano ściany.
Zamontowano rynny i śniegołapy .
Wykonano nawierzchnię asfaltową na
drodze dojazdowej oraz placu przy nowej
Sali sportowej - powierzchnia 1687 m2 .

Wykonano remont pomieszczeń kuchni
celem przystosowania ich
do wymogów SANITARNYCH
Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę
ścianek działowych, wymianę podłóg,
wykonanie okładzin ścian z płytek cerami cznych , remont instalacji elektrycznej ,
wod.-kan. , zakup urządzeń i wyposażenia.

Grądy

12.

17.

Sala gimnastyczna pełnowymiarowa
wymiary areny sportowej 36 x 19 m .
Powierzchnia użytkowa : 1 512,45 m2
w tym: część dydaktyczna : 402,34 m2
hala sportowa : 1 116,11 m2
Kubatura łącznie : 9 821,00 m3
Obiekt wykonany wraz z infrastrukturą
towarzyszącą i wyposażeniem sali i klas

Uwagi

6

Wymiana rur , remont studzienek kanalizacyjnych

3.

7.

5

z dotacji zewnętrznych

Mędrzechów

2.

6.

4

w tym: środki

950

1 200

220

1 050

630

70 000,00 zł

Inwestycja zakończona - droga koło Kanału
Zeblikiewicza
Inwestycja zakończona - droga dojazdowa
do zabudowań oraz do wału Wisły.

46 280,70 zł

35 000,00 zł

Droga gminna

340

62 915,40 zł

45 000,00 zł

Wykonano odcinek drogi gminnej

400

na

700

22.

23.

24

Remont drogi
w Odmęcie k/Gnutka

Odmęt

nawierzchnię asfaltową na odcinku 263 mb

40 522,92 zł

21 960,00 zł

Droga wykonana w ramach dotacji
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

263

Remont drogi
w Odmęcie k/Drużkowskiego

Odmęt

Wykonano podbudowę z kamienia oraz
nawierzchnię asfaltową na odcinku 300 mb

47 331,24 zł

21 960,00 zł

Droga wykonana w ramach dotacji

300

Wykonano podbudowę z kamienia oraz

z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
RAZEM

RAZEM

INWESTYCJE

DROGI

- 2 0 0 8 r.

942 129,70 zł

683 320,00 zł

2 448 324,00 zł

1 855 912,45 zł

6 053 mb. dróg

