25 marca 2008

Realizacja inwestycji w roku 2008 oraz źródła ich finansowania
– stan na marzec 08 r.
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1. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Parcelowej w Nowym Duninowie – Etap II

Został złożony wniosek o pomoc finansową z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponentu E - „Mazowiecki
Instrument Wsparcia Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej”. Wartość kosztorysowa zadania
437.547 zł, wnioskowana pomoc finansowa z Budżetu Województwa 200.000 zł. Rozważana jest również
możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W budżecie zarezerwowano na ten cel kwotę 60.000 zł.
2. Modernizacja drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Zacisze i Parkowa gm. Nowy Duninów

Został złożony wniosek o pomoc finansową z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponentu C - „Mazowiecki
Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej ”. Wartość
szacunkowa realizacji zadania 300.000 zł, wnioskowana pomoc finansowa z Budżetu Województwa
270.000 zł. Jednocześnie rozpoczęto przygotowania do wykonania projektu technicznego.

3. Modernizacja hydroforni w Dużym Duninowie
Prowadzone są przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację zadania. Inwestycja zostanie
zrealizowana przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie który przeznaczył na ten cel kwotę 100.000zł, zarezerwowane środki w budżecie
wynoszą 50.000zł.
4. Budowa drogi gminnej w m. Dzierzązna

Urząd Gminy oczekuje na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii
Europejskiej. Szacunkowa wartość zadania 2.500.000zł, dofinansowanie inwestycji może sięgnąć 75%
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wartości inwestycji. Przeprowadzono wstępne rozmowy z firmą która może wykonać Studium
Wykonalności (podstawowy dokument do wniosku o dofinansowanie).
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Soczewka, Brwilno Dolne i część Woli Brwileńskiej

Urząd Gminy oczekuje na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii
Europejskiej. Szacunkowa wartość zadania 3.500.000zł, dofinansowanie inwestycji może sięgnąć 75%
wartości inwestycji. Przeprowadzono wstępne rozmowy z firmą która może wykonać Studium
Wykonalności (podstawowy dokument do wniosku o dofinansowanie).
6. Rozbudowa gimnazjum w Nowym Duninowie

Urząd Gminy planuje złożenie w roku 2008 wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii
Europejskiej. Szacunkowa wartość zadania 1.500.000zł, liczymy na dofinansowanie inwestycji na
poziomie 75%. Prowadzone są wstępne rozmowy z firmą która mogłaby sporządzić Studium Wykonalności
dla projektu.
7. Projekt drogi gminnej Karolewo Kamion Etap II

Trwaj jeszcze prace projektowe, planowany termin ich zakończenia I-II kwartał 2008 r.
8. Projekt drogi gminnej w Nowym Duninowie ul. Parcelowa

Trwaj jeszcze prace projektowe, prowadzone są rozmowy z mieszkańcami na temat pozyskania gruntów pod
inwestycję, planowany termin ich zakończenia I - II kwartał 2008 r. Warunkiem podstawowym realizacji tej
inwestycji jest przekazanie przez mieszkańców gruntów pod budowę drogi.
9. Projekt drogi gminnej w Brwilnie Dolnym.

Trwają konsultacje na temat zakresu rzeczowego przyszłego projektu, jednocześnie prowadzone są
rozmowy z projektantami którzy podjęliby się wykonania projektu technicznego. Pieniądze w budżecie na
wykonanie projektu zostały zarezerwowane.
10. Projekt rozbudowy ośrodka zdrowia w Nowym Duninowie

Urząd Gminy prowadzi rozmowy z projektantami którzy podjęliby się wykonania projektu technicznego. W
budżecie zarezerwowano na ten cel kwotę 10.000zł
11. Ogólnodostępne strefy rekreacji

Urząd Gminy wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn.
„Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego„ z
Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Priorytetu 5 „Opieka zdrowotna i opieka nad
dzieckiem na terenie związku Gmin Regionu Płockiego”. Według przekazanych informacji wniosek
przeszedł pierwszą pozytywną ocenę formalną. Czekamy na dalsze decyzje Komisji Europejskiej.
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu II kwartał 2008 r. Wartość całego projektu realizowanego
przez 4 lata wynosi 1.013.672 zł, środki własne w wysokości 185.303 zł, dofinansowanie w kwocie 828.369
zł.
12. Modernizacja boiska sportowego przy ul. Włocławskiej w Nowym Duninowie – ETAP III

Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent D – „Mazowiecki Instrument
Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej”. Środki przeznaczone będą na remont trybun. Wartość
inwestycji 100.000 , wniosek o dofinansowanie w kwocie 70.000 zł
13. Remont Szkoły Podstawowej w Soczewce, gm. Nowy Duninów

Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent B – „Mazowiecki Instrument
Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych ”. Zadanie będzie dotyczyło remontu korytarza ze
szczególnym uwzględnieniem odcinka klatki schodowej która jednocześnie stanowi drogę ewakuacyjną.
Zakres koniecznego remontu będzie obejmował remont częściowy wentylacji, remont częściowy stropu,
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remont schodów, osuszenie i odgrzybienie części murów, zasypanie nie użytkowanej piwnicy, wykonanie
na niej podłoża i posadzki, wykończenie posadzek i ścian, częściowa wymiana stolarki.
Wartość inwestycji 80.000 , wniosek o dofinansowanie w kwocie 40.000
14. „Modernizacja infrastruktury drogowej terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w m. Soczewka
gm. Nowy Duninów”

Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponentu J - „Mazowiecki
Instrument Wsparcia Potencjału Rozwojowego”. Planowane zadanie obejmuje modernizację odcinka
drogi gminnych na długości ok. 440mb. Na długości 330 mb zostanie wykonane frezowanie zniszczonej
nawierzchni bitumicznej i wykonanie nowej warstwy, na pozostałej części o długości 110 mb zostanie
wykonana podbudowa z kruszywa oraz nawierzchnia bitumiczna. Zostaną wykonane miejsca parkingowe z
kostki brukowej a na całej długości inwestycji zjazdy z kostki brukowej. Wartość inwestycji 350.000 ,
wniosek o dofinansowanie w kwocie 262.500 zł.
15. Modernizacja drogi gminnej w m. Jeżewo gm. Nowy Duninów

Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Zadanie obejmuje remont drogi gruntowej poprzez utwardzenie mieszanką żwirową drogi o długości 800mb
i szerokości 3,5m. Wartość inwestycji 70.511 zł, wniosek o dofinansowanie w kwocie 35.000 zł.
16. Modernizacja drogi gminnej w m. Lipianki gm. Nowy Duninów

Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Zadanie obejmuje remont drogi gruntowej poprzez utwardzenie mieszanką żwirową drogi o długości
1000mb i szerokości 3,5m. Wartość inwestycji 88.138zł, wniosek o dofinansowanie w kwocie 44.000 zł.
17. Budowa chodnika przy drodze krajowej nr.62 w m. Popłacin oraz uzupełnienie chodników w
Woli Brwileńskiej.

Plany dotyczące obu tych inwestycji uległy zmianie. Władze Gminy wystąpiły do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad z propozycją podpisania stosownego porozumienia dot. współfinansowania
m.in. budowy chodnika w Popłacinie. Otrzymaliśmy odpowiedź, iż ze względu na plany GDDKiA, które
obejmują przebudowę drogi krajowej 62 (od km 65 + 911 do km 114 + 787), w tym wykonanie niezbędnych
ciągów pieszych, Dyrekcja Oddziału w Warszawie nie przewiduje wcześniejszego ponoszenia kosztów
robót w ramach porozumienia z Gminą przy drodze krajowej nr 62. Czekamy więc na realizację planów
GDDKiA.
Opracował: Krzysztof Piłatowicz
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
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