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➢ Wartość zadania: 1.604.247,72 zł

➢ Wysokość dofinansowania: 1.020.000,00 zł

➢ Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

➢ Zawarto umowę na roboty budowlane w dniu 18.10.2021r.
z firmą Zakład Budownictwa Ogólnego s.c. Henryk
Kowlaczykowski, Jacek Kowalczykowski z siedzibą we Wschowie

➢ Termin wykonania: 30.11.2022 r.

➢ Umowa na nadzór inwestorski została zawarta z:
branża architektoniczno – budowlana - Marian Szarejko (14 400,00 zł)
branża elektryczna – Jerzy Woźniak (6 580,50 zł)
branża sanitarna – Artur Roykowski (9 840,00 zł)



➢ Stopień zaawansowania prac:

Wykonano fundamenty, ściany zewnętrzne i wewnętrzne w budynku,
podłogę na gruncie, dach, kominy, zamontowano okna. Rozpoczęto
prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół – wykonano
taras naziemny od strony północno – zachodniej, chodnik wokół
budynku. Obecnie trwają prace nad elewacją, zagospodarowaniem
terenu, wykonaniem instalacji wewnętrznych.

















➢ Wartość zadania: 3.780.240,18 zł

➢ Wysokość dofinansowania: 3.591.228,17 zł

➢ Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład Program
Inwestycji Strategicznych

➢ Zawarto umowę na roboty budowlane w dniu 25.02.2022r. z firmą
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WITEK” Małgorzata
Jurkowska z Głogowa

➢ Termin wykonania: 30.11 2022 r.

➢ Umowa na nadzór inwestorski została zawarta z firmą
Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak we Wschowie,
wysokość wynagrodzenia w kwocie 6.148,77 zł



Stopień zaawansowania prac:

➢ Wycięte zostały drzewa kolidujące z inwestycją,
➢ Wykonano kanalizację deszczową na wszystkich odcinkach

ul. Świerkowej, częściowo kanał technologiczny (bez studni
teletechnicznych),

➢ Wykonano kanalizację deszczową na ul. Wierzbowej,
Sosnowej i Morelowej,

➢ Wykonano warstwy podbudowy na 2 odcinkach
ul. Świerkowej oraz nawierzchnię z kostki betonowej.

























➢ Wartość zadania: 492.665,43 zł.

➢ Wysokość dofinansowania: 368.360,63 zł

➢ Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład Program
Inwestycji Strategicznych

➢ Zawarto umowę na roboty budowlane w dniu 18.05.2022r. z firmą
MAGIC GARDEN Sp. z o. o., Pakość

➢ Termin wykonania: 31.08.2022 r.

➢ Umowa na nadzór inwestorski została zawarta z
Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym „ARKON” Tomasz
Chruszczewski z siedzibą we Wschowie, wysokość wynagrodzenia
w kwocie 4.920,00 zł brutto.



➢ Dodatkowe koszty: usunięcie kolizji elektroenergetycznej,
polegające na przebudowie przyłącza linii napowietrznej do
budynku remizy OSP, na doziemną wraz z wymianą słupa
krańcowego oraz demontażem 2 słupów

➢ Wykonawca: Usługi Elektromonterskie Michał Kuśnierek, Zbarzewo

➢ Kwota wynagrodzenia: 25.550,00 zł

➢ Termin wykonania 27.06.2022 r.









➢ Wartość zadania: 1.211.219,13 zł

➢ Wysokość dofinansowania: 1.150.658,17 zł

➢ Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład Program
Inwestycji Strategicznych

➢ Zawarto umowę na roboty budowlane w dniu 31.05.2022r. z firmą
Zenit Solar Sp. z o. o. z Wrocławia

➢ Termin wykonania:
I etap projektowy do 31.08.2022 r.
II etap wykonawstwa do 31.03.2023 r.

➢ Umowa na nadzór inwestorski została zawarta z Zakładem
Elektroinstalacyjno-Handlowym „WIS” Jerzy Woźniak z Leszna,
wysokość wynagrodzenia w kwocie 25.000,00 zł brutto.



Zakres prac:

➢Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem
pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych,
uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia
o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych;
sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną
dokumentacją projektową.

Etap II - budowa 4 mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z ich
uruchomieniem i przeprowadzenie procedury włączenia
sieci do OSD, w tym m.in. uzupełnienie dokumentacji
budowy o instrukcję ruchu i eksploatacji instalacji oraz
dokumentację powykonawczą.



➢ Wartość zadania: 198.312,90 zł

➢ Wysokość dofinansowania: 112.621,00 zł

➢ Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich

➢ Zawarto umowę na roboty budowlane w dniu 13.01.2022 r. z firmą Zakład
Stolarski Waldemar Nowak z Zębowa.

➢ Termin wykonania: 30.04.2022 r.

➢ Umowa na nadzór inwestorski została zawarta z Biurem Inżynierskim Marian
Szarejko ze Wschowy, wysokość wynagrodzenia w kwocie 5 500,00 zł brutto.



W ramach inwestycji wybudowano:

➢Plac zabaw w miejscowości Małe Drzewce, w skład którego wchodzą: zestaw zabawowy, 

huśtawka podwójna z siedziskami, karuzela tarczowa z siedziskami, karuzela krzyżowa, 

huśtawka wagowa, kogut na sprężynie, skuter na sprężynie, ławki o konstrukcji stalowej, 

metalowy kosz na śmieci, lampa solarna i ogrodzenie.

➢Plac zabaw w miejscowości Gola, w skład którego wchodzą: zestaw zabawowy, koń na 

sprężynie, karuzela tarczowa z siedziskami, huśtawka pojedyncza bocianie gniazdo, huśtawka 

podwójna, tablica kółko i krzyżyk, altana, stojak na rowery ławki o konstrukcji stalowej i 

ogrodzenie.

➢Siłownia zewnętrzna w miejscowości Gola, w skład którego wchodzą: zestaw podwójny na 

pylonie: biegacz +orbitrek, zestaw podwójny na pylonie: podciąg nóg i wioślarz, zestaw 

podwójny na pylonie: surfer i twister, zestaw podwójny na pylonie: wyciąg górny i krzesełko, 

zestaw do streetworkout’u.














