ZESTAWIENIE PROPJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ POŁCZYN-ZDRÓJ W LATACH 2010-2018
Wkład własny gminy
Lp.

TYTUŁ PROJEKTU

PROGRAM

Wartość projektu
/PLN/

1.

2.

3.

4.

5.

Przebudowa ulic 5 Marca, Targowej i
Kościuszki w zabytkowym centrum PołczynaZdroju w celu zwiększenia atrakcyjności
inwestycyjnej i turystycznej gminy
uzdrowiskowej
Przebudowa drogi gminnej Ogrodno-Popielewo
dla poprawy lokalnej sieci drogowej i
podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy
Połczyn-Zdrój.

RPO WZP

Zachowanie, ochrona i poprawa stanu obiektu
zabytkowego w Połczynie – Zdroju poprzez
przebudowę, remont i wzmocnienie konstrukcji
budynku zamku przy ul. Zamkowej 7

RPO WZP

Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej na terenie powiatu białogardzkiego,
drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego,
szczecineckiego i świdwińskiego
Indywidualizacja procesu nauczania w kl I-III
szkół podstawowych w gminie Połczyn-Zdrój

POIiŚ

2.012 597,64

2.1.2 Lokalna
infrastruktura drogowa

5.2.2 Zachowanie
dziedzictwa kulturowego

2010-2011

543768,87
2010-2012
1.894 353,96

1.007 151,36
887 202,60

2011-2012
1.352 382,96

338.095,75
1.014 287,22

3.358.888,00

1.679.444,00
1.679 444,00

Program Operacyjny
Kapitał Ludzki

220 014,90 zł

ZAKRES RZECZOWY

/PLN/
1.468 828,77

RPO WZP
2.1.2 Lokalna
infrastruktura drogowa

Dofinansowanie

2011-2012
0,00

Przeprowadzono roboty budowlane ulic 5 Marca, Targowej i
Kościuszki w tym siec wodociągową, siec kanalizacji, sanitarnej,
deszczowej, oświetlenie, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
roboty ziemne, korytowanie, krawężniki, nawierzchnia.
Projekt przewiduje przebudowę odcinka drogi gminnej pomiędzy
miejscowościami Ogrodno, Zdroje i
Popielewo. Inwestycja została podzielona na 2 główne etapy:
1. realizowany w latach 2010/2011, odcinek o dł. 2,451 km
znajdujący się w obrębie Ogrodno. W tym: roboty
przygotowawcze, przepusty, podbudowa i nawierzchnia, zjazdy,
roboty wykończeniowe oraz nadzór inwestorski i autorski.
2. realizowany w latach 2011/2012, odcinek o dł. 1,799 km
znajdujący się w obrębie Popielewo. W tym: -roboty
przygotowawcze, podbudowa i nawierzchnia, zjazdy,
roboty wykończeniowe oraz nadzór inwestorski i autorski.
Remont elewacji, bramy wjazdowej, przebudowa schodów
zewnętrznych:, zakup i montaż transportera dla osób
niepełnosprawnych:, Remont nawierzchni dziedzińca, bramy
przejazdowej i drogi dojazdowej, murków kamiennych.
Ponadto wzmocnienie istniejących ścian stalowymi ściągami,
remont sanitariatów na parterze i na piętrze, wykonanie
monitoringu zewnętrznego i wew. w celu ochrony przed
zagrożeniami
Termomodernizacja PSP w Połczynie-Zdroju, ZSP w Redle i
Przedszkole w Redle
Realizacja zajęć pozalekcyjnych w klasach I-III szkół
podstawowych z terenu gminy Połczyn-Zdrój oraz doposażenie
bazy dydaktycznej szkół
Udział wzięło 514 uczniów oraz 43 nauczycieli z SP nr 1 w
Połczynie-Zdroju, SP w Bolkowie, SP w Toporzyku i SP w
Redle

6.

Rewitalizacja społeczna mieszkańców miasta
Połczyn-Zdrój

Program Operacyjny
Kapitał Ludzki

2011 - 2012
1 008 885,20 zł

100 500,00
908.385,20

7.

8.

„Podniesienie jakości życia społeczności
lokalnej poprzez organizację imprezy XII
Euroregionalne Spotkania Łowieckie w
Połczynie „Darz Bór 2012”

PROW w ramach Leader
LGD Powiatu
Świdwińskiego

Budowa boisk sportowych w ramach budowa
kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 w
miejscowości Połczyn-Zdrój

Ministerstwo Sportu i
Turystyki

2012

45 038,71

1. Aktywizacja zawodowa mieszkańców miasta Połczyn-Zdrój
- kurs „Brukarz” – 10 osób
- kurs „Pielęgnacja terenów zielonych i usługi porządkowe – 20
osób
- warsztaty psychologiczne i doradztwo zawodowe – 40 osób
- ABC przedsiębiorczości – 10 osób
2. Praktyki zawodowe – 30 osób przez 10 miesięcy
3. Świetlica środowiskowa – 70 osób
4. Poradnia uzależnień – 20 osób
Zorganizowanie imprezy

23.000,00
22.038,71

Województwo
Zachodniopomorskie

2012

1.076.582,48

743.582,48
333.000,00

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano boisko do piłki nożnej
o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne do gry
w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej,
zaplecze szatniowo-sanitarne boisk sportowych, utwardzenia
części terenu kostką betonową typu Polbruk, niezbędna
infrastruktura techniczna sanitarna oraz ogrodzenie i oświetlenie
zespołu boisk.

9.

10.

11.

12.

„Przez naukę do wiedzy – programy rozwojowe
szkół z gminy Połczyn-Zdrój”

Rewitalizacja Parku Zdrojowego w PołczynieZdroju

Podniesienie atrakcyjności obszaru MLGR
poprzez montaż elementów małej architektury
na terenie Gminy Połczyn-Zdrój

Modernizacja Gminnego Centrum Informacji
wraz z udostępnieniem sprzętu komputerowego.

Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym
1. 125 198,40
dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w
jakości usług edukacyjnych

01.12.2012 –
28.02.2014

RPO WZP

2013-2014

5.5.1. Rewitalizacja
obszarów zdegradowanych

666 837,31

1.065 198,40

344.716,16
322 121,15

PO RYBY w ramach
MLGR

2013

202.458,00

PROW w ramach Leader
LGD Powiatu
Świdwińskiego

60.000,00

32.458,00
170.000,00

2013
42.000,00

17.000,00
25.000,00

W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia pozalekcyjne
dla 891 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w
Połczynie-Zdroju, Redle, Toporzyku, Bolkowie.
Zajęcia pozalekcyjne:
1. Dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
2. Dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody
3. Dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego
4. Dydaktyczno-wyrównawcze z historii
5. Korekcyjno-kompensacyjne
6. Logopedyczne
7. Specjalistyczne zajęcia grupowe z elementami
socjoterapii
8. Specjalistyczne zajęcia indywidualne z elementami
socjoterapii
9. Dydaktyczne podnoszące kompetencje kluczowe:
informatyczne, językowe
10. Rozwijające zdolności artystyczne
11. Dydaktyczno-wyrównawcze z chemii
12. Dydaktyczno-wyrównawcze z biologii
13. Dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki
14. Dydaktyczno-wyrównawcze z geografii
15. Związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjnozawodowym
Projekt przewiduje modernizację alei przy Sanatorium „Irena”,
rozprowadzenie sieci elektrycznej i montaż 84 lamp oraz drenaż
parku. Dla poprawy bezpieczeństwa zamontowane zostaną 4
kamery z osprzętem w celu monitoringu Parku.
Operacja będzie polegała na zakupie, transporcie i montażu 4
witaczy, 20 drogowskazów, 2 dużych tablic informacyjnych, 10
stojaków na rowery, 10 tablic typu wczoraj/dziś oraz 6
stylizowanych ławek parkowych, które w znaczący sposób
poprawią ofertę turystyczną gminy i obszaru objętego LSROR, a
w konsekwencji na rozwój turystyki na obszarze MLGR.
Remont GCI, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
malowanie, cyklinowanie parkietu, wymiana regałów, zakup 5
komputerów.

13.

14.

15.

16.

Modernizacja strony internetowej gminy
Połczyn-Zdrój oraz stworzenie przewodnika i
gry edukacyjnej.

PROW w ramach Leader
LGD Powiatu
Świdwińskiego

Podniesienie jakości życia i promocja walorów
przyrodniczo-krajobrazowych obszaru LGD
Powiatu Świdwińskiego poprzez organizację
imprezy rekreacyjno-sportowej „Rowerowa
majówka” w Połczynie-Zdroju
Wykonanie placów zabaw wraz z dostawą i
montażem urządzeń zabawowych w PołczynieZdroju przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr
1 oraz w ZSP w Redle

PROW w ramach Leader
LGD Powiatu
Świdwińskiego

Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy
stanu środowiska w obiektach użyteczności
publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

Szwajcarsko-Polski
Program Współpracy

18.745,00

- strona internetowa (1000 egz. za 15.000 zł)
- strona internetowa za 6.800 zł
- gra planszowa (200 szt. za 6.700 zł)
- gra przestrzenna (1 za 3.000 zł)

2013

Zorganizowanie imprezy

2013
38 745,00

34.000,00

20.000,00

9.944,00

24.056,00
Wojewoda
Zachodniopomorski

2013
269.628,30

149.628,30
120.000,00
2013

303.455,57

47.854,24
255.601,33

17.

Zabezpieczenie dziedzictwa przyrodniczego w
gminie Połczyn-Zdrój

PO RYBY w ramach
MLGR

2013
321.862,77

48.279,77
273.583,00

18.

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości
Czarnkowie

PROW

2013
419.036,71

172.138,72
246.897,99

Montaż instalacji solarnej w Publicznym Gimnazjum przy ul.
Mieszka I-go w Połczynie –Zdroju wraz z przebudową instalacji
zimnej i c.w.u. oraz montaż instalacji solarnych w budynku
Przedszkola Samorządowego Nr 2
- inwentaryzacja drzewostanu (1 szt. za 159.900 zł)
- ogrodzenie parku (340 m za 115.468,77 zł)
- kładka na żółtym szlaku (1 szt. za 17.220 zł)
- zestaw tablica + ławka (10 szt za 20.172 zł)
- kierunkowskazy drewniane (20 sz. Za 9.102 zł)
Zakres prac budowlanych obejmował:
- remont elewacji,
- remont dachu ,
- docieplenie fundamentu poniżej terenu wraz z wykonaniem
opaski betonowej,
- prace remontowe wewnętrzne pomieszczeń: hall, szatnia, pom.
gospodarcze,
- prace remontowe wewnętrzne w pom. świetlicy,
- prace remontowe wewnętrzne zaplecza świetlicy,
- prace remontowe wewnętrzne poddasza,
- wyposażenie,
- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie wewnętrznej instalacji wody ciepłej i zimnej,
- wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej,
- remont instalacji elektrycznej.

19.

Remont, zakup wyposażenia oraz
zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej w miejscowości Borkowo

PROW

743.000,00

Zakres robót obejmował roboty remontowe wewnętrzne i
zewnętrzne, wewnętrzne roboty sanitarne, elektryczne, grzewcze
i wentylacyjno-klimatyzacyjne, wyposażenie świetlicy,
wykonanie dróg dojazdowych wewnętrznych, parkingu,
wykonanie przyłącza elektrycznego, kanalizacyjnego z budową
zbiornika bezodpływowego, wykonanie oświetlenia i ogrodzenia.
- modernizacja kaplicy
- oświetlenie cmentarza
- ogrodzenie cmentarza od ul. Wąskiej
- chodnik ul. Solankowa

2014

Zorganizowanie imprezy

2013
414.036,71

172.138,72
241.897,99

20.

21.

Modernizacja zabytkowego cmentarza
komunalnego oraz chodników przy ulicy
Solankowej w Połczynie-Zdroju jako element
podnoszenia atrakcyjności turystycznej obszaru
MLGR
Organizacja rekreacyjno-sportowego festynu
unijnego w Połczynie-Zdroju w dniu 01.05.2014

PO RYBY w ramach
MLGR

PROW w ramach Leader
LGD Powiatu
Świdwińskiego

2013-2014
1.038.032,41

73.762,10

295.032,41

26.410,10
47.352,00

22.

Organizacja cyklu imprez majowych w
Połczynie-Zdroju – koncertów i festynu
rowerowego

PROW w ramach Leader
LGD Powiatu
Świdwińskiego

2014
36.434,08

Zorganizowanie imprezy

24.056,00
12.378,08

23.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach PROW
gminy Połczyn-Zdrój

2014
287.851,00

112.063,00

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami i
studzienkami wodomierzowymi w m. Ogrodno-Ogartowo
Połczyn-Zdrój oraz Przyrowo

175.518,00
24.

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków oraz
sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gawroniec

PROW

2014
2.694.930,00

1.025 430,00
1.669 500,00

25.

Poprawa możliwości retencyjnych zbiorników
przy rzece Wogrze w Parku Zdrojowym w
Połczynie-Zdroju

PO RYBY w ramach
MLGR

67 068,18

2014-2015
10.060,23

Zakres rzeczowy :
- kanalizacja sanitarna kamionka śr. 240/200- 736,0 mb
- przyłącza śr. 160 mm z PCV -128,75 mb
-oczyszczalnia ścieków, kontener socjalny, ogrodzenie, drogi
wew. chodniki, mała architektura i oświetlenie.
- bagrowanie stawu
-nasadzenia

57.007,95
26.

Przebudowa drogi osiedlowej Łężek wraz z
odwodnieniem z wód okresowych .

-

-

2014-2015
778.160,46

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy na lata 2014/2015.
I etap obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej, ustawienie
krawężnika, wykonanie podbudowy do 30.10.2014 r.
II etap obejmował wykonanie z kostki polbruk nawierzchni,
chodników, zjazdów i parkingu.

27.

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętnych w miejscowości
Kołacz, gmina Połczyn-Zdrój

POiŚ

2014-2015
605.160,00

90.774,00
514.386,00

28.

Remont i zagospodarowanie ścieżki rowerowej
szlakiem "zwiniętych torów" w gminie PołczynZdrój

PROW w ramach Leader
LGD Powiatu
Świdwińskiego

2015
92.215,58

43.001,58
49.214,00

29.

Stworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacji przy PROW w ramach Leader
zalewie w Połczynie-Zdroju
LGD Powiatu
Świdwińskiego

2015
42.373,50

17.374,50

Wykonanie ścieżki edukacyjnej i placu postojowego o
nawierzchni z kruszywa naturalnego oraz elementów małej
architektury: brama wjazdowa na ścieżkę dydaktyczną – 1
sztuka, witacz przy ścieżce dydaktycznej – 1 sztuka, stelaż wraz
z tablicą informacyjną przy ścieżce dydaktycznej – 5sztuk, wiata
na placu postojowym ze stołem – 1 sztuka, kosze na śmieci na
placu postojowym -4 sztuki , ławy na palcu postojowym – 4
sztuki, stelaż wraz z tablicą informacyjną przy placu postojowym
– 1 sztuki.
Remont ścieżki - miejscowe naprawy nawierzchni,
zamontowanie 25 ławek i 20 koszy na śmieci z prefabrykatów,
kierunkowskazy, stworzenie 4 miejsc wypoczynkowych
(Połczyn-Zdrój, Ostrowąs, Toporzyk, Gawroniec) z wiatami
drewnianymi, drewnianymi koszmai na śmieci, tablicami
informacyjnymi i fotościankami,
Utworzenie parkingu, ustawienie 3 zestawów wiaty drewnianej,
kosze na śmieci, mini plac zabaw

24.999,00
30.

Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego
panelami słonecznymi na terenie miejscowości
Wardyń Dolny i Wardyń Górny.

PROW

2015
95.124,08

37.115,08

montaż 12 lamp ulicznych solarnych i 1 lampy ulicznej
hybrydowej wysokości 8,0 m.

58.009,00
31.

„Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy
stanu środowiska w obiektach użyteczności
publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”

Szwajcarsko – Polski
Program Współpracy

2015
960.429,40 zł

144.064,42
816.364,98

32.

Poprawa efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej na terenie Związku
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin
sąsiednich

Fundusz EOG 2009-2014

2015
629.000,00

336.527,88
292.427,12

Budowa osiedlowej sieci cieplnej niskoparametrowej wraz z
przyłączami na osiedlu mieszkaniowym „Warszawska” do
budynków nr 1,2,2A, 3,4,6,8,10,14 przy ul. Nowej i przebudowa
istniejących rozdzielni ciepła oraz budowa przyłącza do
budynku OSP przy ul. Strażackiej w Połczynie -Zdroju
Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 2
w Połczynie-Zdroju w tym:
- docieplenie ścian budynku,
- docieplenie ścian piwnic,
- docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia z papy , remontem
kominów i wymiana blacharki,
- wymianę okien i drzwi zewnętrznych

33.

34.

35.

Przebudowa ulicy Mieszka I w Połczynie-Zdroju PROGRAM ROZWOJU
GMINNEJ I
POWIATOWEJ
INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ NA LATA
2016-2019
„Przebudowa dróg w miejscowościach Przyrowo Programu Rozwoju
i Popielewo w gminie Połczyn-Zdrój”
Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020

Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury
uzdrowiskowej bazującej na zasobach
endogenicznych Połczyna-Zdroju

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego na
lata 2014-2020

2016
820.201,34

419455,77

Przebudowa ul. Mieszka I o dł. 420 m. Przebudowa kanalizacji,
nawierzchni, zjazdów na osiedla, chodników.

419.371,00

1.614 106,00

807.420,00
806 686,00

2018
2.997.539,40

1.199.015,76
1.798.523,64

1.Przebudowa 0,3 km drogi gminnej w miejscowości
Popielewo w gminie Połczyn-Zdrój. Zakres tego zadania
obejmuje: rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi,
wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni drogi,
wykonanie krawężników, obrzeży i chodników, wykonanie
odwodnienia, w tym umocnienie skarp i dna rowów.
2. Przebudowa 1,53 km drogi wewnętrznej w
miejscowości Przyrowo w gminie Połczyn-Zdrój. Zakres
zadania obejmuje: rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi,
wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni drogi,
wykonanie odwodnienia, w tym umocnienie skarp i dna
rowów, umocnienie poboczy, montaż znaków oraz
elementów bezpieczeństwa.
1. skwer przy ul. Parkowej – alejki, kwietniki, trawnik,
trejaż z pnączem, mała architektura
2. Fontanna przy ul. Zdrojowej
3. wejście do Parku Zdrojowego
4. Tężnia
5. remont pijalni wody „Joasia”
6. strefa aktywności ruchowej dla dzieci: minigolf, plac
zabaw, park odkrywcy, trampoliny, park linowy, ogród
zapachów
7. budowa budynku WC przystosowanego dla osób
niepełnosprawnych
8. ścieżka zdrowia

36.

Remont amfiteatru w Połczyńskim Parku
Zdrojowym

Programem Operacyjnym
„Rybactwo i Morze”

2018
434.113,46

81.175,69
352.937,77

37.

38.

Podnoszenie kompetencji kluczowych i poziomu RPO WZ 2014-2020
nauczania podstawowego i gimnazjalnego w
Kontrakt samorządowy
Gminie Połczyn-Zdrój
„Strefa Centralna”

862.400,00

Budowa altan drewnianych do celów
rekreacyjnych w ramach obsługi ścieżki
rowerowej

22.071,91 zł

PROW na lata 2014-2020
W ramach działania
„Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” LGD
Powiatu Świdwińskiego

KWOTA NA NIEBIESKO- wkład własny gminy
KWOTA NA CZERWONA- dofinansowanie

Operacja będzie realizowana w jednym etapie a zakres
prac remontowych obejmie:
1. Wymiana całkowita podłogi sceny z desek
2. Remont płyt żelbetowych frontowych przy scenie
3. Remont schodów wejściowych frontowych na scenę
4. Naprawa podmurówek przy muszli koncertowej
5. Naprawa pozostałych podmurówek kamiennych –
tylnego wschodniego i frontowych
6. Malowanie muszli koncertowej i podmurówek
kamiennych
7. Remont garderób drewnianych wymianą podłóg,
malowaniem wewnątrz i zewnątrz
8. Remont węzłów sanitarnych
9. Przełożenie i uzupełnienie nawierzchni widowni
10. Wymiana drewnianych listew siedzisk
11. Remont i malowania konstrukcji nośnej zadaszenia
12. Wykonanie i montaż plandeki dachowej

2017/2019
129.360,00
733.040,00
2018
8.027,91
14.044,00

Budowa dwóch altan drewnianych do celów rekreacyjnych
w ramach obsługi ścieżki rowerowej Połczyn-Zdrój –
Złocieniec w miejscowości Zajączkowo.

