Uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR)
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Toruń, 25.04.2019 r.
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Numer wniosku

RPKP.03.05.01-04-0004/18

RPKP.03.05.01-04-0008/18

RPKP.03.05.01-04-0009/18

RPKP.04.02.00-04-0004/18

Nazwa
wnioskodawcy

Gmina Kowalewo
Pomorskie

Gmina Kowalewo
Pomorskie

Gmina Kowalewo
Pomorskie

Gmina Łubianka

Powiat

golubskodobrzyński

golubskodobrzyński

golubskodobrzyński

toruński

Siedziba

Kowalewo
Pomorskie

Kowalewo
Pomorskie

Kowalewo
Pomorskie

Łubianka

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynku
techniczno-socjalnego na
oczyszczalni ścieków w Kowalewie
Pomorskim

"Termomodernizacja budynku
Stacji Uzdatniania Wody
Piątkowo"

Termomodernizacja budynku
użyteczności publicznej - Stacji
Uzdatniania Wody Mariany

Budowa Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) w Przecznie wraz z
infrastrukturą techniczną

Wartość
całkowita
projektu

247 064,29

392 970,31

380 305,69

1 964 775,94

Całkowite
dofinansowanie

Opis projektu

Osoba Podpisująca

112 849,34

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku techniczno- socjalnego na oczyszczalni
ścieków w Kowalewie Pomorskim” dotyczy przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i
kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Kowalewo Pomorskie. W wyniku realizacji
inwestycji zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania
na: energię użytkową, energię końcową.W ramach przedmiotowego
przedsięwzięcia zostanie wykonane między innymi:- docieplenie dachu,- wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej,- docieplenie ścian,- roboty dodatkowe.Projekt
przyczyni się do zwiększenie efektywności energetycznej i efektu ekologicznego.

Pan Jacek Żurawski –
Burmistrz Miasta Kowalewo
Pomorskie
oraz
Pani Maria Kiżewska –
Skarbnik Gminy Kowalewo
Pomorskie

207 533,74

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo”
dotyczy przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji
energetycznej budynków użyteczności publicznej - stanowiących własność Gminy
Kowalewo Pomorskie. W wyniku realizacji inwestycji zostaną zmniejszone wartości
wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową.W
ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie wykonane między innymi:docieplenie dachu,- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,- docieplenie ścian,roboty dodatkowe.Projekt przyczyni się do zwiększenie efektywności
energetycznej i efektu ekologicznego.

Pan Jacek Żurawski –
Burmistrz Miasta Kowalewo
Pomorskie
oraz
Pani Maria Kiżewska –
Skarbnik Gminy Kowalewo
Pomorskie

233 792,55

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej -Stacji
Uzdatniania Wody Mariany” dotyczy przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i
kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Kowalewo Pomorskie. W wyniku realizacji
inwestycji zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania
na: energię użytkową, energię końcową.W ramach przedmiotowego
przedsięwzięcia zostanie wykonane między innymi:- docieplenie dachu,- wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej,- docieplenie ścian,- roboty dodatkowe.Projekt
przyczyni się do zwiększenie efektywności energetycznej i efektu ekologicznego.

Pan Jacek Żurawski –
Burmistrz Miasta Kowalewo
Pomorskie
oraz
Pani Maria Kiżewska –
Skarbnik Gminy Kowalewo
Pomorskie

1 670 059,54

Przedmiotem inwestycji jest Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w miejscowości Przeczno wraz z infrastrukturą techniczną. W wyniku
przeprowadzonej inwestycji powstanie nowy PSZOK obsługujący mieszkańców
Gminy Łubianka. Inwestycja obejmuje swym zakresem powstanie nowego
budynku socjalno-biurowego z wydzieloną częścią garażową. W budynku tym
oprócz obsługi mieszkańców dostarczających odpady komunalne podlegające
selektywnej zbiórce będą znajdowały się również pomieszczenia na potrzeby
funkcjonowania punktu napraw oraz wymiany rzeczy używanych. W budynku tym
będą również magazynowane urządzenia (sprzęty), które podlegać będą wymianie
oraz naprawie jak również prowadzone będą działania edukacyjne dla
mieszkańców Gminy. Powstający PSZOK to nie tylko budynek ale również plac
(częściowo z wiatami) na którym będą rozmieszczone kontenery i pojemniki do
zbierania różnych frakcji odpadów. Plac manewrowy będzie wybetonowany i na
tyle duży aby umożliwił swobodne manewry przez pojazdy ciężarowe. Cały obiekt
będzie ogrodzony w celu jego zabezpieczenia przed niepożądanymi osobami oraz
zwierzętami jak również odpowiednio oznakowany. W ramach realizacji
przedmiotowego projektu zaplanowano również zakup wyposażenia. W głównej
mierze wyposażenie obejmuje kontenery i pojemniki do zbierania poszczególnych
frakcji odpadów. Ponadto dla właściwego funkcjonowania PSZOK-u planowany
jest w ramach projektu zakup wagi samochodowej (dla odpadów o dużych
gabarytach) jak i małej wagi dla mniejszych odpadów. W celu realizacji zadań
sprawozdawczych i kontrolnych projekt zakłada również zakup systemu
informatycznego do ewidencji mieszkańców korzystających z PSZOK-u jak
również szczegółowego zaliczania frakcji odpadów jakie SA zbierane i składowane
na terenie PSZOK-u w miejscowości Przeczno.

Pan Dariusz Meller –
Zca Wójta Gminy Łubianka
oraz
Pani Magdalena Syrocka –
Z-ca Skarbnika
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RPKP.07.01.00-04-0012/18

RPKP.06.03.01-04-0006/18

RPKP.06.03.01-04-0012/18

Razem:

Gmina Łubianka

Gmina Brzuze

Gmina GolubDobrzyń

toruński

rypiński

golubskodobrzyński

Łubianka

Brzuze

GolubDobrzyń

Przebudowa i doposażenie
świetlicy wiejskiej w Przecznie
wraz z przebudową drogi
dojazdowej na długości 80 mb z
chodnikiem i parkingiem przed
obiektem

Rozbudowa z przebudową części
budynku Szkoły Podstawowej w
Ostrowitem dla potrzeb
przedszkola - etap I

Zmiana sposobu użytkowania
pomieszczeń parteru w części
zachodniej istniejącego budynku
Szkoły Podstawowej w
Nowogrodzie wraz z ich niezbędną
przebudową na przedszkole

250 375,00

Zakresem przedmiotowego projektu jest przebudowa i doposażenie świetlicy
wiejskiej w Przecznie wraz z przebudową drogi dojazdowej z chodnikiem i
parkingiem przed obiektem. Działanie te realizowane będzie w związku z
opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łubianka, który
wskazuje obszar miejscowości Przeczno jako obszar wymagający działań
rewitalizacyjnych. Projekt infrastrukturalny pozwoli na realizację szeregu działań o
charakterze "miękkim", które będą miały wpływ na rewitalizację społecznogospodarczą miejscowości co jest celem głównym działania. W ramach prac
infrastrukturalnych zaplanowano nastepujące prace: - wykonanie prac niezbednych
do położenia gładzi oraz położenie gładzi i wykonanie malowania ścian wewnątrz
obiektu, - przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych polegających na
rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej w tym również nowego oświetlenia, przebudowie podlegać bedzie instalacja centralnego ogrzewania wraz z wymianą
źródła ciepła, - przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku
polegająca na dociepleniu ścian oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, która
będzie miała wpływ na koszty jego utrzymania oraz realizację celów
środowiskowych (zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych), - zakupione zostanie
wyposażenie niezbędne do funkcjonowania świetlicy typu stoły, krzesła,
komputery, infrastruktura do odbioru internetu, - wykonana zostanie przebudowa
drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz niezbedną instalacją kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem wód odpadowo-roztopowych z powierzchni drogi
do gruntu. Cały budynek będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. W czasie prac przebudowy obiektu zlikwidowane zostaną
bariery architektoniczne, wykonany zostanie parking dla osób niepełnosprawnych
wykorzystywany będzie dotychczasowy podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Pan Dariusz Meller –
Zca Wójta Gminy Łubianka
oraz
Pani Magdalena Syrocka –
Z-ca Skarbnika

WP-II-C

Otremba Hanna
8 439

189 988,98

Realizowany przez gminę Brzuze projekt zakłada przebudowę części budynku
Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki położonej w miejscowości Ostrowite dla
potrzeb utworzenia przedszkola samorządowego (działka 169/5). Przedsięwzięcie
stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy gminy Brzuze, w tym:
konieczność zamknięcia ze względu na zły stan techniczny prowadzonego w
dzierżawionym obiekcie przedszkola samorządowego, ograniczona liczba miejsc w
placówkach wychowania przedszkolnego, niski odsetek dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym oraz słaby dostęp do wysokiej jakości usług
edukacyjnych. Gminę Brzuze charakteryzuje szczególnie niski wskaźnik objęcia
dzieci wychowaniem przedszkolnym. Mniej niż połowę dzieci w latach 2013-2016
Pan Jan Koprowski - Wójt
objęto edukacją na poziomie przedszkolnym, w tym w 2016r. zaledwie 41,1%
dzieci w wieku 3-5 lat. Skala problemu na terenie gminy Brzuze świadczy o
oraz
konieczności podjęcia działań zmierzających do zwiększenia ilości miejsc
Pani Anna Szabat - Skarbnik
wychowania przedszkolnego. Głównym celem inwestycji jest zapewnienie
lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego
na terenie gminy Brzuze. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę części
budynku Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki położonej w miejscowości
Ostrowite. Nastąpi całkowita reorganizacja kompleksu szkolnego poprzez
przeniesienie Szkoły Podstawowej do dawnego budynku Gimnazjum oraz
zagospodarowanie części dotychczas pełniącej funkcję szkoły podstawowej na
cele utworzenia przedszkola samorządowego. Realizowany projekt umożliwi
zwiększenie odsetka dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie
gminy Brzuze o 15 osób.

WP-II-C

Otremba Hanna
8 439

283 347,63

240 845,48

Przedmiotem projektu jest zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w
części zachodniej istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie wraz
z ich niezbędną przebudową na przedszkole. Beneficjentem projektu omawianego
w niniejszym wniosku jest Gmina Golub-Dobrzyń. Warto zaznaczyć, że ze względu
na charakter inwestycji, do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć
wychowanków utworzonego oddziału przedszkolnego, wychowawców, gdyż to oni
najbardziej zyskają na realizacji inwestycji objętej niniejszym wnioskiem.Głównym
problemem jest niewystarczający dostęp do usług wychowania przedszkolnego na
terenie Gminy Golub-Dobrzyń.Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu
do usług wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Golub-Dobrzyń poprzez
zmianę sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie
wraz z niezbędną przebudową na przedszkole. Planowanym produktem realizacji
projektu będą: a) Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej – 1
szt.Do horyzontalnych wskaźników produktu zalicza się:a) Liczba obiektów
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.b) Liczba
projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z
niepełnosprawnościami – 0 szt.Planowanym rezultatem realizacji projektu będzie:
a) Liczba osób korzystających z objętej wsparciem infrastruktury przedszkolnej –
52 os.b) Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi
lub infrastruktury edukacyjnej – 52 os.c) Liczba miejsc w infrastrukturze
przedszkolnej – 52 os.Zakres rzeczowy i harmonogram inwestycji przedstawia się
następująco: 1. Prace przygotowawcze: 06.2017 - 08.20182. Roboty budowlane:
01.2019 – 08.20193. Roboty sanitarne: 01.2019 – 08.20194. Roboty elektryczne:
01.2019 – 08.20195. Nadzór inwestorski: 05.2019 – 08.20196. Promocja projektu:
01.2019 – 08.2019

WP-II-C

Otremba Hanna
8 439

4 232 829,41

2 905 444,63

417 162,25

547 203,30

Pan Marek Ryłowicz - Wójt
Gminy
oraz
Pani Iwona Katarzyna
Górska - Skarbnik

3

Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i
mieszkaniowym w ramach ZIT (3.5.1)

1

Gospodarka odpadami (4.2)

2

Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną (6.3.1)

430 834,46

1

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (7.1)

250 375,00

7

554 175,63

1 670 059,54

Razem:

2 905 444,63

