l.p.

Nazwa projektu

Stan realizacji

Wartość inwestycji [zł]

1.

Przebudowa budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej
Nieszawce w ramach zadania: Modernizacja
budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce
wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem
terenu w ramach rewitalizacji (LGD)

Trwają prace budowlane

1 190 000,00

Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł
3. odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap
W realizacji
II
"Kompleksowa termomodernizacja Szkoły
4.
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w
Przełożone na przyszły rok
Cierpicach"
Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez
wzbogacenie oferty wolnego czasu dla
5.
26 października została podpisana umowa na realizację.
mieszkańców miejscowości Cierpice i Wielka
Nieszawka
Budowa dwóch altan ogrodowych na działce o
numerze ewidencyjnych 215/12 obręb Cierpice w
Projekt przeszedł ocenę LGD. Obecnie jesteśmy na etapie
6.
miejscowości Cierpice, Gmina Wielka Nieszawka przekazywania uzupełnień do uwag Urządu Marszałkowskiego
(altany na Jarkach)
Realizacja inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
7.
Przebudowa ul. Brązowej w Małej Nieszawce
trwa przebudowa
wraz z budową oświetlenia

1 341 812,41

-

217 500,00

-

153 805,35

Przebudowa ul. Żeglarzy w Brzozie

zrealizowano

113 184,60

Budowa chodnika Sosnowa Cierpice

zrealizowano

22 632,00

Przebudowa ul. Leśnej (za Parkową) w Cierpicach

zrealizowano

65 559,00

Przebudowa ul. Wiązowej w Małej Nieszawce

zrealizowano

121 268,16

Przebudowa ul. Różanej w Małej Nieszawce

zrealizowano

69 076,80

Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 199/11) w
Małej Nieszawce

zrealizowano

59 795,22

Budowa oświetlenia ul. Ciechocińska w Brzozie

W trakcie realizacji

195 570,00

Budowa oświetlenia ul. Nad Potokiem w
Cierpicach

zrealizowano

64 821,00

Budowa chodnika przy ul. Sosnowej w Cierpicach

zrealizowano

22 632,00

8.

Remont chodnika Prosta/Przemysłowa

zrealizowano

59 163,00

9.

Zakup 5 szt. Drewnianych ławostołów
ogrodowych do "Zielonej Klasy" na teren Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II (MAŁA
NIESZAWKA)

zrealizowano

14 999,85

10.

Zagospodarowanie terenu wokół miejsca
rekreacji (utwardzenie nawierzchni) (BRZOZA)

zrealizowano

4 000,00

Ułożenie chodnika na długości 40mb o szerokości
2m (80m2) na os. Andrewexu (od przystanku
11.
autobusowego równolegle do jezdni w kierunku
bloków) (CIERPICE)

zrealizowano

15 000,00

Zakup i instalacja elementów małej architektury
(ławeczki, siedziska, ogrodzenie, kosze na śmieci
itp..) na terenie po byłej żwirowni na terenie
sołectwa, jaki znajduje się począwszy od
12.
skrzyżowania ul. Ogrodowej z Kolejową i biegnie
równolegle wzdłuż tej drugiej w kierunku SP
Cierpice (wg ewidencji gruntów jest to część
działki o nr 140/7) (CIERPICE)

Rada Sołecka podjęła decyzje o przesunięciu środków na
innych cel - zakup i montaż 2 lamp solarnych przy Kolejowej
oraz Bydgoskiej. Lampy są w fazie projektowania, zakup i
montaż do końca roku.

13.

Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych LED ul.
Wiosenna 5/6 oraz ul. Leśna za torami skręt
100m w lewo

Trwają prace projektowe. Zakup i montaż do końca roku.

14.

Postawienie wiaty o wymiarach 3 m x 5 m na
działce gminnej w Brzozie wzdłuż szlaku
Bursztynowego przy ul. Żeglarzy oraz
wyposażeniu tej wiaty w stolik i ławki w ilości 6
sztuk oraz zakup stojaka rowerowego i
postawienie obok wiaty.

zrealizowano

5 000,00

Montaż trzech progów zwalniających wraz z
oznakowaniem w ciągu ul. Leśnej oraz Szkolnej w
Cierpicach. Pierwszy próg wyspowy
zamontowany na wysokości Leśna 11, drugi na
ulicy Leśnej za skrzyżowaniem z ul. Zakątek
15. zgodnie z zachowaniem odległości od skrzyżowań
i montażu nad przepustami. Trzeci próg na
wysokości boiska przy parafialnym kościele,
czwarty na wysokości SP w Cierpicach – stary jest
popsuty i nie spełnia już swoich zadań. Piąty za
zakrętem również na ulicy Szkolnej.

W trakcie realizacji

14 788,04

Projekt dotyczy zakupu i montażu lamp
oświetleniowych LED od strony ul. Bydgoskiej
/Wodociągowej w kierunku zakładu wodociągów
w Małej Nieszawce. Całość linii oświetlenia
przebiegać będzie wzdłuż asfaltu (jezdni) ul.
16.
Wodociągowej. Montaż pierwszej lampy
(podwójnej) proponowany jest na słupie
energetycznym, przedłużenie istniejącego
oświetlenia ul. Bydgoskiej. Następnie przebiegać
będą wzdłuż istniejącej ulicy.

W realizacji

17.

Projekt dotyczy zakupu, montażu i regularnego
opróżniania ulicznych koszy na śmieci 13
sztuk.(jasminowa, zielona, szkolna, piekna,
torunska)

Przebudowa drogi gminnej nr 100917C ul.
18. Ogrodowej w Cierpicach od km 0+ 001,5 do km 0
+ 897

19.

20.

21.

22.
23.

Priorytet nr 1: Remont ulicy Przemysłowej w
miejscowości Wielka Nieszawka
Priorytet nr 2: Remont ulicy Topolowej
miejscowości Mała Nieszawka
Priorytet nr 3: Remont ulicy Długiej oraz ulicy
Dybowskiej w miejscowości Cierpice
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu w
wersji 9 osobowej przystosowanego do przewozu
osób
niepełnosprawnych w tym co najmniej jednej
osoby na wózku inwalidzkim)”
Złożono 3 projekty, które będą realizowane w
formule zaprojektuj i wybuduj:1. Przebudowa
ulicy Zielonej (m. Wielka Nieszawka), Szkolnej (m.
Cierpice);2. Modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka
Nieszawka oraz w związku z koniecznością i tak
przeprojektowania : 3. Budowa Centrum Obsługi
Mieszkańców i Centrum Społeczno-Kulturalnego
w Wielkiej Nieszawce
Modernizacja Sali gimnastycznej w Cierpicach
Przebudowa drogi gminnej nr 101056C (ul.
Liliowa) w Małej Nieszawce – etap I

Zrealizowano

trwają prace, koniec zaplanowany na koniec listopada

1 970 005,75

Złożono wnioski o dofinansowanie

zrealizowano

181 800,00

Otrzymaliśmy informację o przyznaniu dofinansowania w
wysokości 4.987.500 zł na modernizację sieci wodnokanalizacyjnej.

aktualnie trwaja prace

78 033,46

Otwarcie przetargu i wyłonienie wykonawcy.

182 987,10

