
INWESTYCJE   -  POZOSTAŁE 2020 ROK

I. Dostawa klimatyzatorów do biur UG Przechlewo wraz z montażem

 W ramach przedsięwzięcia zakupiono i zamontowano  klimatyzatory w części biur UG 
Przechlewo. 

 Całkowita wartość inwestycji – 23.000,00 zł.

II. Budowa remizy OSP w Przechlewie

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budynku nowej remizy OSP
w Przechlewie.

Wartość  dokumentacji – 48.000,00 zł

III. Budowa wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w 
Przechlewie

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej wielofunkcyjnego budynku 
zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Przechlewie

Wartość dokumentacji – 36.000,00 zł

IV. Modernizacja PSZOK w Przechlewie

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania modernizacja 
PSZOK w Przechlewie.

Wartość dokumentacji- 25.000,00 zł.

V. Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Przechlewie.

W ramach zadania wykonano wymianę instalacji hydrantowej  i p. poż w SP Przechlewo.

Inwestycja zrealizowana przez Szkołę Podstawową w Przechlewie.

Wartość środków przekazanych na realizację zadania: 155.000,00 zł.

VI. Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Sąpolnie.

W ramach zadania wykonano nową elewację na budynku szkoły oraz sali gimnastycznej.

Wartość środków przekazanych na realizację zadania: 322.600,00 zł.

VII. Dotacja celowa na zakup sprzętu oświetleniowego na scenę dla Gminnej Biblioteki i
Centrum Kultury w Przechlewie

Inwestycja zrealizowana przez Gminną Bibliotekę i Centrum Kultury w Przechlewie.

Wartość środków przekazanych na realizację zadania: 16.000,00 zł.

VIII. Modernizacja Sali widowiskowej w Domu Kultury w Przechlewie.

Inwestycja zrealizowana przez Gminną Bibliotekę i Centrum Kultury w Przechlewie.



Wartość środków przekazanych na realizację zadania: 80.000,00 zł.

IX. Modernizacja dolnej płyty stadionu poprzez stworzenie systemu nawadniania wraz 
ze studnią.

Inwestycja realizowana przez OSiR w Przechlewie.

W ramach zadania została wykonana modernizacja dolnej płyty stadionu.

Wartość środków przekazanych na realizację zadania: 43.000,00 zł.

XI. Zakup ogrodzenia  placu zabaw w miejscowości Pawłówko.

Fundusz sołecki.

W ramach zadania zakupiono ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Pawłówko.

Wartość zadania – 15.399,00 zł

X . Dostawa wraz z montażem lampy oświetleniowej w  Płaszczycy 

Fundusz sołecki.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano lampę  w miejscowości Płaszczyca.

Wartość zadania – 7.000,00 zł

XI. Budowa placu zabaw w miejscowości Garbek 

Fundusz sołecki - część.

Zakres prac obejmował I etap budowy placu zabaw polegający na zagospodarowaniu terenu 
poprzez wykonanie robót ziemnych

Wartość zadania –  22.847,48 zł

 

  

  




