Modernizacja szkół: Szkoła Podstawowa, elewacja szkół w Przysiece Polskiej i Starym Bojanowie
(także schody i pochylnia z 2016 roku 30.894,31 zł)

W 2017 roku dokonano modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Śmiglu – w Centrum Kultury i Szkole Podstawowej,
Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną za kwotę
6.286.282,71 zł.
Ponadto ok 100 tysięcy złotych wyniosło odnowienie elewacji na dwóch budynkach szkolnych w
Starej Przysiece Drugiej. Nowa elewacja została
położona także na budynku szkoły w Starym Bojanowie oraz docieplony został dach. Koszt inwestycji w Starym Bojanowie wyniósł ponad 265 tysięcy
złotych.

Droga Wijewo-Nietążkowo
Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej nr 3903P
Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowoie. Wartość z Gminy – w 2017
roku 2.153.714 zł a w 2018 roku na to zadanie planowane
jest przekazanie 3.921.286 zł.

Targowisko, plac dla dzieci, ławki, kosze, skwerek z drzewkami,
drzewko życia
- Zagospodarowanie w 2016 roku terenu targowiska oraz parkingu na
ulicy Kościuszki w Śmiglu za kwotę: 950.000,00 zł.
- Przebudowano w 2017 roku drogę pomiędzy ulicą Matejki a Aleją
Bohaterów w Śmiglu wraz z budową parkingu wzdłuż Alei Bohaterów za
kwotę 119.999,92 zł

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy
Gminy Śmigiel!

Za pośrednictwem tego wydania, chciałabym Państwu przedstawić najważniejsze inwestycje, które
zostały dokonane, a także które są
w trakcie realizacji w latach 20152018. Inwestycje były realizowane
w wielu płaszczyznach przez Gminę oraz przez spółki gminne – Zakład Wodociagowo-Kanalizacyjny
oraz Zakład Gospodarki Komunal-

nej i Mieszkaniowej. Na początek
kilka faktów.
W 2015 roku przeznaczyliśmy
na inwestycje ok 7,5 mln zł, w 2016
roku była to kwota ok 14 mln zł, w
2017 roku niespełna 16 mln zł, a w
tym roku planowane jest wydatkowanie na poziomie ok 10,5 milionów
złotych. Łącznie na inwestycje wydamy z gminnej kasy ok 48 mln zł.
Ponadto gmina sięgała po różnego
rodzaju środki zewnętrzne. Pozyskaliśmy łącznie około 46 milionów
złotych, w tym dofinansowanie na
drogę Wijewo-Nietążkowo. Należy
jednak pamiętać o dotacjach, które pozyskał Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny na szeroko rozumianą modernizację oczyszczalni
ścieków oraz wymianę azbestocementowej sieci na kwotę około 20
milionów złotych. Podsumowując
łącznie udało się pozyskać blisko
66 milionów złotych na inwestycje.
Co więcej dzięki dobrej współpracy
z powiatem zrealizowaliśmy wspólnie szereg inwestycji, które nie
byłyby możliwe bez wzajemnego
wsparcia. Nasza gmina dołożyła z
własnego budżetu kwotę blisko 9
milionów złotych na wybudowanie
m.in. dróg: Widziszewo – Wonieść;
Nowy Białcz-Kobylniki, Boguszyn
- Bronikowo – Nietążkowo; Nowa
Wieś - Żegrówko – Karśnice; Koszanowo - Stare Bojanowo. Warto
też wspomnieć, że z gminnej kasy
został wyodrębniony fundusz sołecki i przez trzy lata mieszkańcy
sołectw będą mogli wydać blisko 2
miliony złotych, a mieszkańcy miasta Śmigiel będą mogli zagospodarować środki w wysokości łącznej
460 tys. złotych z budżetu obywatelskiego.
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CHODNIKI
•

Wyremontowano chodnik na ulicy
Krasickiego w 2015 roku przekazano
na ten cel 53.016,06 zł (nawierzchnia
chodnika), a w 2016 roku 72.083,69
zł. Wykonawcą był Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu

•

Przebudowana została ulica Ariańska (chodnik i ulica) w 2016 przez
Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Śmiglu za kwotę
750.540,02 zł, natomiast w 2017 roku
przeznaczono 154.731,59 zł

DROGI
•

Przebudowa w 2016 roku ulicy Wyspiańskiego wraz z chodnikami (ok.
230 metrów) za kwotę 416.415,11 zł

•

Wyremontowana została ulica Kraszewskiego w 2015 roku zrealizowano I część za kwotę 24.022,20 zł, a
w 2016 roku zrealizowano II część za
kwotę 33.814,36 zł

• W 2017 roku utwardzono drogę w

Nowej Wsi za kwotę 11.570,32 zł

↑

↑
•

Przebudowano chodnik w 2016
roku na ul. Mierosławskiego za kwotę 54.456,07 zł

•

Przebudowano chodnik z kostki
na ul. Farnej w 2016 roku za kwotę
30.781,79 zł

•

W 2015 roku wybudowano chodnik
na ul. Podgórnej za kwotę 21.186,19
zł

•

Przebudowano w 2015 roku chodnik na ulicy Kościuszki za kwotę:
74.939,69 zł.

• W Przysiece Polskiej w 2015 roku
wykonano remont chodnika za kwotę
55.886,63 zł

•

Przebudowano na ul. Matejki chodnik w 2015 roku za kwotę 9.327,40 zł

W 2018 roku wykonano wjazd
na ul. Wiatrakową w kwocie
9.434,26 zł

↑

W Wonieściu wyłożono za
kwotę 17.351,83 zł kostkę
chodnikową

• W 2016 roku w Starym Bojanowie •
przebudowano chodnik na ul Kolejowej za kwotę 65.279,61 zł

↑

Przebudowa ulicy Krótkiej w
Starym Bojanowie w 2018 r. za
kwotę 140.000 zł

W 2016 roku przebudowano
chodnik na ulicy Słowackiego
za kwotę 107.535,14 zł

↑
W 2016 roku przebudowany
został chodnik na ul. Prusa za
kwotę 119.046,51 zł

↑

Przebudowa w 2018 roku ulicy Rudnickiego za kwotę
340.000 zł

Przebudowano chodnik przy ul.
Iwaszkiewicza w Śmiglu w 2015 r.
za kwotę 280 440 zł

↑

•

W 2015 roku na ul. Mostowej
w Starym Bojanowie przebudowano chodnik (5.939,46 zł) i drogę
(168.919,60 zł)

Przebudowana została ul. Polna w Czaczu w 2015 roku przeznaczono kwotę: 32.180,00 zł, a w 2016 roku kwotę 232.446,41 zł

•

W Koszanowie na ul. Polnej wybudowano chodnik z kostki w 2015
roku za kwotę 11.626,41 zł

↑

Przebudowa drogi Glińsko w
2016 roku - przeznaczono na
to działanie 662.300,00 zł, natomiast w 2017 roku gmina Śmigiel
przeznaczyła 245.460,42 zł

•

Przebudowano w 2017 roku
chodnik i schody na ulicy Zdrojowej za kwotę 25.035,01 zł

•

•

Przebudowana została w 2016 roku
ul. Główna w Bielawach za kwotę
101.847,07 zł

•

Opracowano dokumentację projektową w 2016 roku na ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Mierosławskiego (420 mb) i ul. Konopnickiej
na odcinku od ul. Paderewskiego do
ul. Mierosławskiego (115 mb) wraz z
chodnikami i odwodnieniem za kwotę
22.140,00 zł

Wyłożono kostkę brukową w
2015 roku na ul. Południowej za
kwotę 38.410,02 zł

Przebudowa w 2016 roku ulicy Świętego Wita w Śmiglu i ulicy Bruszczewskiej w Koszanowie (długość ok 680 m) za kwotę
1.547.662,64 zł

•

↑

Jana Pawła II –
Budowa parkingu z kostki brukowej w 2016 roku za kwotę
32.000,00 zł Chodnik – 45.924,00zł
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PARKINGI

Przebudowano w 2017 roku parking przy ulicy świętego Wita
za kwotę: 176.219,49 zł

W 2017 roku za kwotę 31.656,36 zł w Żegrówku przy przedszkolu wybudowano
parking.

POZOSTAŁE DROGI
1. Przebudowana została w 2016 roku ul.
Dworska w Koszanowie (370 m) za kwotę
631.247,72 zł
2. Przebudowana została w 2015 roku ulica Mała w Starym Bojanowie za kwotę
203.950,45 zł
3. Przebudowano w 2017 roku drogę gminną
w Starej Przysiece Pierwszej za kwotę
1.394.544,38 zł
4. Przebudowano w 2017 roku drogę gminną Karśnice-Nowy Białcz za kwotę
1.696.197,06 zł
5. W 2015 roku dobudowano chodnik wraz z
częściowym odwodnieniem oraz dobudowano oświetlenie przy ulicy Przysieckiej
w Bruszczewie za kwotę 17.712,00 zł, natomiast w 2016 roku przebudowano chodnik uliczny za kwotę 125.822,71 zł
6. Opracowano dokumentację projektową w
2016 roku na budowę drogi gminnej w Czaczyku za kwotę 19.680,00 zł
7. W 2016 roku opracowano dokumentację
projektową na ul. Leszczyńską w Śmiglu i
Nietążkowie za kwotę 47.970,00 zł
8. W 2016 roku opracowano dokumentację
projektową drogi powiatowej w miejscowości Bukówiec Górny do węzła Nietążkowo (S5) o długości ok 6,5 km za kwotę
158.916,00 zł
9. W 2016 roku opracowano dokumentację
projektową na ciąg pieszo-rowerowy na
ulicy Morownickiej (od przejazdu kolejki
wąskotorowej do granicy miasta) za kwotę
20.295,00 zł
10. Ponadto podjęto się budowy przepustu
na Samicy w Czaczu – na działanie to w
2015 roku przeznaczono 17.220,00 zł, natomiast w 2016 roku 83.700,00 zł
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Oświetlenie na terenie całej gminy Śmigiel
wykonane w okresie 2015-2018

W latach 2015-2016 na bieżąco uzupełniane były pojedyncze oprawy uliczne oraz wykonano dokumentację projektową za kwotę 120.900,00 zł.
2016 r.
Bieżące uzupełnienia pojedynczych opraw oświetlenia
ulicznego.
Wykonanie dokumentacji projektowej – 120 900,00 zł
2017 r.
- Ul. Okrężna w Starym Bojanowie
- Ul. Ariańska w Śmiglu
- Ul. Dworska w Koszanowie
- Karśnice – w kierunku Nowego Białcza
- Nowa wieś – droga przy sklepie
- Śmigiel
- ul. Batorego, ul. Szmalca, ul. Adelta
- Ul. Leśna w Nowej Wsi
- Ul. Nowa w Morownicy
- Żegrowo
- Stary Białcz
Razem brutto:

– 148 272,42 zł
– 33 951,65 zł
– 32 871,74 zł
– 17 253,07 zł
– 9 042,53 zł
– 93 962,16 zł
– 60 255,49 zł
– 74 155,99 zł
– 18 447,74 zł
– 10 026,47 zł

Śmigiel, ul. Ariańska

498 239,30 zł

2018 r.
- Ul. Leśna w Bronikowie
– 14 090,82 zł
- Ul. Okrężna w Bruszczewie
– 12 620,26 zł
- Ul. Osiedle 1C w Śmiglu
– 6 139,72 zł
- Poladowo 4 i 4a
– 41 942,67 zł
- Ul. Przemysłowa w Przysiece Polskiej
– 65 715,09 zł
- Robaczyn, dz. o nr geod. 211/1 i 212/2
– 35 303,94 zł
- Robaczyn 15A-18A
– 10 917,73 zł
- Ul. Młyńska w Śmiglu
– 12 092,88 zł
- Ul. Iwaszkiewicza w Śmiglu
– 53 408,79 zł
- Brońsko
– 7 698,37 zł
- Ul. Powstańców Wlkp. w Śmiglu
– 13 987,39 zł
- Ul. Polna w Żegrówku
– 24 568,24 zł
- Ul. Kędzierskiego w Śmiglu
– 11 839,55 zł
- Żegrowo-Nowy Świat
– 27 760,13 zł
- Stare Szczepankowo
– 25 435,65 zł
- Morownica, ul. Śmigielska
– 21 006,26 zł
- Bruszczewo
(ścieżka na Stare Bojanowo)
– 197 812,05 zł
(w trakcie realizacji)
- Stara Przysieka Druga
– 77 104,23 zł
(w trakcie realizacji)
Razem brutto:

Oświetlenie boiska

Poladowo

Przysieka Polska,
ul. Przemysłowa

Śmigiel, ul. Iwaszkiewicza

659 443,80 zł
Śmigiel, ul. Braci Polskich

Stare Szczepankowo

Nowa Wieś, ul. Leśna

Żegrówko, ul. Polna

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Śmiglu
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Witryna Śmigielska str. 5

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu co roku podejmuje szereg działań mających na celu podniesienie standardu mieszkań komunalnych i zapewnienie mieszkańcom naszej
gminy godnych warunków bytowych. W związku z tym poniżej zamieszone są informację nt. podjętych w poszczególnych latach działań w budynkach i lokalach komunalnych.

Rok 2015 ZGKiM
W Śmiglu przy ul. Skarzyńskiego 6 wykonano remonty ogólne
Wymieniono stolarkę okienną w budynkach komunalnych
Przestawiono piece kaflowe w lokalach komunalnych
Wykonano remonty w budynkach i lokalach komunalnych
w tym wyremontowano:
Śmigiel, Pl. Rozstrzelanych 5 		 za kwotę 31 314,41 zł
Śmigiel, Pl. Rozstrzelanych 4
za kwotę
3 500,91 zł
Śmigiel, Pl. Rozstrzelanych 26
za kwotę
6 718,94 zł
Śmigiel, Pl. Rozstrzelanych 27
za kwotę
5 254,60 zł
Śmigiel, ul. Lipowa 10
za kwotę
5 575,36 zł
Śmigiel, ul. Lipowa 20
za kwotę
7 309,63 zł
Czacz, ul. Parkowa 3
za kwotę 86 169,77 zł
Śmigiel, ul. Sienkiewicza 14
za kwotę 112 690,35 zł
Śmigiel, Św. Wita za kwotę 14 603,26 zł
Śmigiel, ul. Mickiewicza 20
za kwotę
3 329,96 zł
Śmigiel, Leszczyńska 8
za kwotę 17 161,28 zł
Śmigiel, ul. Leszczyńska 11
za kwotę 26 309,43 zł
Śmigiel, Kościuszki 21
za kwotę
9 180,28 zł
Śmigiel, Kościuszki 18
za kwotę 15 090,15 zł
Śmigiel, ul. Matejki 3
za kwotę 10 946,46 zł
Śmigiel, ul. Północna 5
za kwotę
5 125,94 zł
Śmigiel, ul. Północna 17
za kwotę 35 694,52 zł
Śmigiel, ul. Skarżyńskiego 17
za kwotę 13 502,08 zł
St. Bojanowo, ul. Kręta za kwotę
9 104,01 zł
St. Bojanowo, ul. Główna 56
za kwotę 20 365,53 zł
Śmigiel, Reymonta 10
(rozbudowa bud. gospodarczego) za kwotę 21 670,10 zł
Czacz
(wyburzenie bud. Gospodarczego) za kwotę 8 715,02 zł

Śmigiel, Leszczyńska 8

za kwotę
za kwotę
za kwotę
za kwotę

11.825,58 zł
65.529,61 zł
28.500,00 zł
469.331,99zł

Stare Bojanowo, Główna 56

Śmigiel, Plac Rozstrzelanych 5
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Rok 2016 ZGKiM

Wymieniono stolarkę okienną w budynkach komunalnych
Przestawiono piece kaflowe w lokalach komunalnych
Dokonano remontów w budynkach i lokalach komunalnych
w tym budynki:
Nietążkowo, ul. Leśna
Śmigiel, Pl. Rozstrzelanych 4
Śmigiel, Pl. Rozstrzelanych 5
Śmigiel, Pl. Rozstrzelanych 25
Śmigiel, Pl. Rozstrzelanych 26
Śmigiel, Pl. Rozstrzelanych 28
Śmigiel, ul. Sienkiewicza 14
Śmigiel, ul. Kilińskiego 39
Śmigiel, ul. Matejki 3

za kwotę 33 612,98 zł
za kwotę 39 626,00 zł
za kwotę 69.539,46 zł,
za kwotę 3 612,53 zł
za kwotę 4 865,15 zł
za kwotę 14 479,46 zł
za kwotę 4 299,30 zł
za kwotę 5 129,78 zł
za kwotę 4 422,21 zł
za kwotę 9 412,09 zł
za kwotę 6 139,67 zł
za kwotę 17 179,27 zł

Rok 2017 ZGKiM

Śmigiel, Pl. Rozstrzelanych 14

Wymieniono stolarkę okienną w budynkach komunalnych
		 za kwotę
46 716,85 zł
Przestawiono piece kaflowe w lokalach komunalnych
		 za kwotę
18 410,91 zł
Dokonano remonty w budynkach i lokalach komunalnych
		 za kwotę 167.017,51 zł,
w tym wyremontowano budynki:
Śmigiel, ul. Północna 17 za kwotę
26 760,41 zł
St. Bojanowo, ul. Główna 56 za kwotę
31 041,57 zł
Śmigiel, Pl. Rozstrzelanych 14 za kwotę
91 162,79 zł
Śmigiel, Pl. Rozstrzelanych 5 za kwotę
3 846,47 zł
Śmigiel, ul. Kościuszki 21 za kwotę
14 206,27 zł

Rok 2018 ZGKiM

Przestawiono piece kaflowe w lokalach komunalnych
		
za kwotę 13 243,54 zł
Wyremontowano budynki i lokale komunalne
		
za kwotę 151.365,59 zł,
w tym:
Śmigiel, ul. Skarżyńskiego 17,
(nowe ogrodzenie) 		
za kwotę
7 249,99 zł
Śmigiel, Pl. Rozstrzelanych 5
za kwotę 35 005,09 zł
Śmigiel, ul. Kilińskiego 2
za kwotę 33 945,18 zł
Śmigiel, ul. Mickiewicza 11
za kwotę
5 400,00 zł
Śmigiel, ul. Szkolna 5
za kwotę 39 764,87 zł
Śmigiel, Św. Wita 9
za kwotę
4 473,45 zł
Czacz, ul. Parkowa 3
za kwotę
6 912,09 zł
Śmigiel, ul. Sienkiewicza 15
za kwotę 18 614,92 zł
Koszanowo, ul. Wierzbowa 40 (dach) za kwotę 162 294,47 zł
Śmigiel, ul. Mickiewicza 20 (inst. gaz) za kwotę
16 570,73 zł
Śmigiel, ul. Leszczyńska 11
(wymiana inst. elektrycznej)
za kwotę
4 703,04 zł

Koszanowo, Wierzbowa

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu
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Witryna Śmigielska str. 7

Kolejną Spółką
realizującą wiele inwestycji
na terenie gminy Śmigiel
jest Zakład
Wodociągowo-Kanalizacyjny
w Śmiglu.
W latach 2015-2018 zmodernizował
wiele sieci kanalizacyjnych.
Oto najcenniejsze sukcesy

Rok 2015 ZWK
•

•

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie za kwotę
6 387 011,89 zł (netto)
Modyfikacja technologii uzdatniania
wody SUW Spławie za kwotę 73 490,85
zł (netto)

Rok 2016 ZWK
•

•

•
•

•
•

•

Ogrodzenie SUW Śmigiel (podmurówka,
płoty kute, wykonanie placu) za kwotę
174 579,48 zł (netto)
Budowa sieci kanalizacyjnej Nietążkowo,
ul. Arciszewskich za kwotę 15 732,77 zł
(netto)
Budowa sieci kanalizacyjnej Śmigiel, ul.
Klonowa za kwotę 74 970,00 zł (netto)
Budowa sieci kanalizacyjnej Śmigiel, ul.
Św. Wita oraz ul. Bruszczewska w Koszanowie - odtworzenie nawierzchni za
kwotę 488 700,00 zł (netto)
SUW Robaczyn: studnia i ogrodzenie za
kwotę 9 462,10 zł (netto)
Wymiana sieci wodociągowej azbesto-cementowej na PCV: Śmigiel ul. Jana
Pawła II za kwotę 255 021,45 zł (netto)
Budowa sieci kanalizacyjnej w Koszanowie w ul. Dworskiej od ul. Reymonta w
Śmiglu do ul. Glinkowej w Koszanowie za
kwotę 223 070,00 zł (netto)
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Rok 2017 ZWK
•

•
•
•
•

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Chełkowo
- roboty budowlane rozpoczęły się w czerwcu 2016 r. Koszt inwestycji to
534 273,24 zł brutto. Zakończenie robót nastąpiło w lutym 2017 r. W ramach
zadania zaplanowano wykonanie: kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – ok.
480 m, kanały boczne – ok. 240 m, rurociąg tłoczny–ok. 1,1 km oraz 1 przepompownię ścieków.
Budowa sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej ul. Witaszka
Śmigiel za kwotę 219 565,10 zł (netto)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, Nowa Wieś ul. Śmigielska za kwotę 71
600,00 zł (netto)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi, ul. Leśna za kwotę 16 375,93 zł
(netto)
Budowa sieci wodociągowej w Przysiece Polskiej - odcinek sieci łączący ul.
Piaskową i ul. Bruszczewską - 29 286,92 zł (netto)

Rok 2018 ZWK
•

•

Zadania w trakcie realizacji:
Kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Śmigiel – na to zadanie Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o.
złożył wniosek o pożyczkę w WFOŚiGW. 20 grudnia 2016 r. nastąpiło podpisanie umowy pożyczki na kwotę 5 139 000,00 zł. Całkowity koszt zadania
wynosi 6 999 000,00 zł netto (środki własne 1 860 000,00 zł netto). Inwestycja została zaplanowana na lata 2016-2019. W ramach zadania zaplanowano wymianę ok. 34,3 km sieci azbestowo-cementowej.
„Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych w aglomeracji Śmigiel wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Bronikowie, Glińsku i Chełkowie
oraz rozbudową SUW Robaczyn wraz z modernizacją sieci wodociągowej i
przebudową przepompowni wody w Karminie” - 6 lipca 2018 r. Prezes Zarządu Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Sp. z o.o. Violetta
Gładysiak podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na realizację ww. inwestycji.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu opiewa na kwotę 21 579 954,44
zł brutto, 17 598 719,06 (netto). Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 13 199 039,30 zł. Kwota dofinansowania: 11 219 183,40 zł.

ZAKRES PROJEKTU:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Chełkowo.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Glińsko.
Budowa mechanicznej kompostowni (ETAP I) na obiekcie oczyszczalni ścieków
w Koszanowie, Gmina Śmigiel.
Budowa stanowiska płukania piasku (ETAP II) na obiekcie oczyszczalni ścieków
w Koszanowie, Gmina Śmigiel.
System optymalizacji napowietrzania bioreaktora, dozowania koagulantu i odwadniania osadu.
Modernizacja sieci azbestowo-cementowej zasilanej przez Stację Uzdatniania
Wody w Robaczynie.
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym Bojanowie wraz z remontem.
Rozbudowa z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Robaczynie wraz z remontem.
Przebudowa przepompowni wody w Karminie wraz z remontem
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Fundusz sołecki i budżet obywatelski w Gminie Śmigiel rok 2017
BRONIKOWO

BROŃSKO

Został wykonany chodnik na ulicy Wiejskiej, koszt: 15.800,00 zł

BRUSZCZEWO

Zakup karuzeli, koszt: 5.000,00 zł

BIELAWY

Zakup kosiarki samojezdnej, koszt: 10.000,00 zł

CHEŁKOWO

Zakup grilla, koszt:
ok. 900,00 zł

Zakup taboretu gazowego,
koszt: 2129,99 zł

Zakup kruszywa na utwardzenie drogi, kwota: 6049,25 zł

CZACZ

Zakup kosy i kosiarki,
koszt: 2.773,99 zł

4 komplety ławek
ze stołami, koszt:
1.777,99 zł

CZACZYK

Doposażenie terenu rekreacyjnego w orbitek oraz bujak „koń”,
a także ławkę z oparciem koszt: 6.100,00 zł

Zakup namiotu
dla OSP, koszt:
4.238,58 zł

Zakup elementów
do wyposażenia sali,
koszt: 3.500,00 zł

Brama na plac zabaw,
koszt: 3.860,00 zł

GLIŃSKO

Zakup ławek – 2
szt., koszt: 879,99 zł

Podłoga przy drzwiach oraz zasiek na
śmieci, koszt: 2.077,96 zł
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Fundusz sołecki i budżet obywatelski w Gminie Śmigiel rok 2017
GNIEWOWO

JEZIERZYCE

Zakup elementów do wiaty ogrodowej przy
obiekcie gminnym oraz jej wykonanie, kwota: 3.713,00 zł

Zakup szafki kuchennej, koszt:
398,00 zł

KARMIN

Zakup chłodziarki Polar, kwota: 1.130,00 zł

KARŚNICE

Zakup kuchni elektrycznej, kwota: 2.487,99 zł

Zakup lodówki, kwota:
4.098,00 zł

KOSZANOWO

Wieszak na ubrania,
kwota ok. 200,00 zł

Zakup ławostołu,
kwota: 2.400,00 zł

Zakup karuzeli, a
także huśtawki ważka,
kwota: 6.150,00 zł

Montaż i obudowa
regałów, kwota:
500,00 zł

KSIĘGINKI

Remont chodnika na
ulicy Glinkowej, kwota:
21.468,96 zł

Montaż zadaszenia na wiacie przy
świetlicy wiejskiej,
kwota: 450,00 zł

MACHCIN

Zakup sprzętu przeciwpożarowego, kwota: 3.369,00 zł

Ułożenie kostki brukowej,
kwota: 3.369,00 zł

MOROWNICA

Montaż piłkochwytu, kwota: 3.163,12 zł

Ułożenie kostki brukowej, kwota:
4.428,00 zł

Zakup kosiarki spalinowej,
kwota: 1.100.01 zł
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Fundusz sołecki i budżet obywatelski w Gminie Śmigiel rok 2017
NIETĄŻKOWO

NOWA WIEŚ

Zakup kostki brukowej,
kwota: 1.627,29 zł

Projekt na ulicę Krótką, kwota:
10.000,00 zł

Utwardzenie drogi trylinką, kwota: 7.901,18 zł

NOWY BIAŁCZ

NOWE SZCZEPANKOWO

Montaż ogrodzenia na plac zabaw, kwota: 4.521,00 zł

Wykonanie ławostołów, kwota:
2.200,00 zł

Zakup parasoli z nadrukiem i
ławostołów, kwota: 4.373,86 zł

PARSKO

OLSZEWO

Zakup zestawu zabawowego,
kwota: 5.950,00 zł

Zakup konstrukcji stalowej – garaż, kwota: 1.450,00 zł

POLADOWO

Zakup 50 krzeseł,
kwota: 4.800,00 zł

Zakup mebli kuchennych, kwota:
2.952,00 zł

Zakup kruszywa, kwota: 8.720,21 zł

PRZYSIEKA POLSKA

Zakup kostki brukowej
i jej ułożenie, kwota:
8.000,00 zł

Zakup czajników,
brytfanny, kwota:
330,87 zł

Ławostoły z zadaszeniem, kwota:
4.000,00 zł

Wykonanie chodnika,
kwota: 2.543,64 zł

Zakup drabiny wielofunkcyjnej, kwota:
250,00 zł
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Fundusz sołecki i budżet obywatelski w Gminie Śmigiel rok 2017
ROBACZYN

SIERPOWO

Doposażenie obiektu gminnego, kwota: 5.430,41 zł

SPŁAWIE

Zakup blatów na stoły, kwota:
977,78 zł

STARA PRZYSIEKA DRUGA

Zakup kolumny, statywu kolumnowego,
kwota: 1.600,00 zł

Wykonanie regałów, wymiana płytek oraz
fugowanie, kwota: 1.700,00 zł

Zakup płyt na piec, a także doposażenie
sali wiejskiej, kwota: 3.752,79 zł

Zagospodarowanie placu zabaw w dodatkowe elementy oraz
ławki, kwota: 10.449,98 zł

STARE BOJANOWO

STARA PRZYSIEKA PIERWSZA

Zakup kosy, kwota:
2202,99 zł

STARY BIAŁCZ

Zakup kosiarki,
kwota: 806,55 zł

Zakup krzeseł, kwota:
2.701,08 zł

Zakup kosiarki,
kwota: 7.360,00 zł

Zakup szafy chłodniczej, kwota: 5.701,05 zł

Pomalowane pomieszczenie w Sali
wiejskiej, kwota:
600,00 zł

WONIEŚĆ

Zakup konstrukcji stalowej, kwota: 1.450,00 zł

Zakup obrusów i firan, kwota: 424,00 zł

Utwardzenie terenu przy Sali Wiejskiej w Wonieściu, kwota:
15.000,00 zł
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Fundusz sołecki i budżet obywatelski w Gminie Śmigiel rok 2017
WYDOROWO

ZYGMUNTOWO

Zakup elementów do wiaty, wykonanie projektu i montaż wiaty, kwota: 11.150,66 zł

ŻEGROWO

Zakup kosy, kwota:
2.500,00 zł

Utwardzenie drogi gminnej kruszywem, kwota: 6.110,78 zł

ŻEGRÓWKO

Zakup opryskiwacza,
kwota: 280,00 zł

Zakup koszulek,
kwota: 500,00 zł

ŻYDOWO

Dostawa destruktu, kwota: 9.984,00 zł

OSIEDLE NR I

Utwardzenie drogi, kwota: 4.592,82 zł

OSIEDLE NR II

Wykonanie projektów na modernizacje ulic: Rudnickiego, Słowackiego i Witaszka, kwota: 27.000,00 zł

Utwardzenie wyjazdu z ul. Łepkowicza na ul. Morownicką, kwota: 27.000,00 zł

OSIEDLE NR III

Ułożenie kostki brukowej na zejściu łączącym pl. Wojska Polskiego (za parkingiem) z ul. Północną, kwota: 27.000,00 zł
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Fundusz sołecki i budżet obywatelski w Gminie Śmigiel rok 2017
OSIEDLE NR IV

Rozwój zaplecza rekreacyjno-sportowego, kwota: 27.000,00 zł

Dofinansowanie do dróg powiatowych

a

) Przebudowa w 2015 roku ciągu dróg
powiatowych na odcinku Widziszewo-Gniewowo – wartość przekazanych środków przez gminę Śmigiel: 341.420,00 zł

b

) Przebudowa w 2015 roku drogi powiatowej Śmigiel-Poladowo. Wartość
przekazanych środków przez gminę Śmigiel: 281.285,00 zł

c

) Przebudowa w 2016 roku drogi powiatowej na odcinku Koszanowo - Stare
Bojanowo. Wartość przekazanych środków przez gminę Śmigiel: 500.000,00 zł

d

) Przebudowa w 2016 roku ciągu dróg
powiatowych Nowa Wieś-Żegrówko-Karśnice na terenie Powiatu Kościańskiego. Wartość przekazanych środków
przez gminę Śmigiel: 820.000,00 zł

e

) w 2017 roku gmina Śmigiel udzieliła
pomocy finansowej dla powiatu kościańskiego z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiatowych w kwocie:
500.000,00 zł

f

) w Śmiglu powstały dwa skwery - przy
ul. Kilinskiego i przy UM

wrzesień 2018

OKFIR

Witryna Śmigielska str. 15

•
•
•
•
•
•
•

wykonanie mebli w 2018 roku
wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego
wykonanie placu rekreacyjnego
wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych
zakup siłowni napowietrznej w 2016 roku
zakup kosiarki przemysłowej w 2016 roku
zakup elementów w 2016 roku na plac zabaw

za kwotę
za kwotę
za kwotę
za kwotę
za kwotę
za kwotę
za kwotę

7.958,95 zł
36.385,09 zł
24.923,10 zł
18.200,00 zł
48.293, 10 zł
24.071,01 zł
43.314,45 zł

Różności:
•

•

•

Dokonano remontu kaplicy poewangelickiej, w 2015 roku wykonano dokumentację
projektową w kwocie 12.915,00 zł, w 2016
roku wyremontowano dach i naprawiono
gzymsy za kwotę 97.634,11 zł, a w 2017
roku naprawiono tynki wewnętrzne z odtworzeniem okna prezbiterium, naprawiono
posadzkę, okna, drzwi, schody, balkony,
elewację i instalację elektryczną, koszty
ogrzewania gazowego, inspektor nadzoru
za kwotę 189.107,95 zł.
Remont wiatraków Serwacego i Pankracego - w 2015 roku wyremontowano dachy za
kwotę 16.605,00 zł, w 2016 roku dokonano prac konserwatorskich i remontowych
„Pankracego” za kwotę 105.620,68 zł, w
2017 roku dokonano remontu „Serwacego”
za kwotę 66.897,57 zł
Biblioteka Nietążkowo – w 2017 roku
dokonano zmiany sposobu użytkowania

pomieszczeń lokalu mieszkalnego w świetlicy wiejskiej na pomieszczenia biblioteki
publicznej wraz z przebudową i budową
podjazdu dla niepełnosprawnych w Nietążkowie za kwotę 159.352,40 zł
•

W 2015 roku zakupiono stojaki na rowery
za kwotę 14.999,97 zł

•

W 2016 roku zamontowano gabloty na sołectwach w kwocie 25405,65 zł

•

Na bieżąco wykonywane są remonty w
salach wiejskich, m.in. w roku 2015 roku
wybudowano budynek do potrzeb sportowo-rekreacyjnych oraz zbiornik bezodpływowy w Karśnicach za kwotę 17.465,66
zł; wybudowano centralne ogrzewanie w
świetlicy w Przysiece Polskiej za kwotę
13.719,00 zł; a od 2017 roku mieszkańcy
sołectw przeznaczają środki na utrzymanie
Sali wiejskiej ze środków funduszu sołeckiego

•

Samochody zakup na OSP – w 2016 roku
zakupiono samochód dla OSP Stare Bojanowo, a w 2017 dla OSP Śmigiel

•

Na terenie miasta został rozbudowany
monitoring dający bezpieczeństwo gminie
Śmigiel

•

Zamontowano znaki aktywne STOP na ul.
Lipowej i ul. Kilińskiego za kwotę 18.450,00 zł

•

Powstały toalety publiczne w Czaczu i
Śmiglu

•

Wykonany został pierwszy mural w Śmiglu

•

W 2015 roku wyremontowano dach harcówki za kwotę 40.650,41 zł

•

W 2015 roku zamontowano ławki przy wiatrakach za kwotę 5.834,78 zł

•

W 2016 roku przy szkole podstawowej w
Śmiglu powstało miasteczko rowerowe za
kwotę 55.234,71 zł
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