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INFORMACJA Burmistrza Wolina o realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2006 - 2018

Drodzy Czytelnicy, Szanowni Mieszkańcy!
Dwanaście lat temu obdarzyli mnie Państwo po raz pierwszy swoim zaufaniem i wybrali na burmistrza Wolina. Wspominając tamten czas pamiętam jak
różne od dzisiejszych były potrzeby mieszkańców naszego miasta i gminy. Przed
naszą Gminą stało bardzo dużo wyzwań takich jak brak w poszczególnych sołectwach miejsc spotkań i integracji mieszkańców, bardzo słabo rozwinięta
infrastruktura sportowa, brak placów zabaw dla dzieci, duża potrzeba doprowadzenia do poszczególnych miejscowości sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
budowy oczyszczalni oraz duża potrzeba remontów i budowy dróg. Istotnym
problemem był brak rozwiniętej infrastruktury handlowo-usługowej (sklepów
dyskontowych z tanią żywnością i artykułami domowymi).
Dzisiaj możemy stwierdzić, że dużo z naszych życzeń i oczekiwań zostało
zrealizowanych. W latach 2007-2017 zrealizowaliśmy inwestycje na łączną kwotę prawie 73 miliony złotych (72 851 323 zł).
Dużym wyzwaniem dla samorządu gminnego było wyrównanie szans rozwoju naszych dzieci, młodzieży i dorosłych, mieszkających na obszarach wiejskich, stworzenie możliwości integracji i
samorozwoju. Pamiętamy przecież, że dwanaście lat temu zebrania sołeckie odbywały się również w wynajmowanym
przez Gminę autobusie. Dzisiaj na 30 naszych sołectw w 26 miejscowościach mamy nowe lub zmodernizowane świetlice wiejskie. Obiekty te mają zaplecza kuchenne i nowoczesne systemy grzewcze. W większości z nich z powodzeniem
organizowane są wydarzenia kulturalne, okolicznościowe i integracyjne.
Trafnym narzędziem finansowym oprócz realizacji Funduszu Sołeckiego okazał się Gminny Program Grantowy,
z którego każde sołectwo mogło skorzystać. Były to dodatkowe środki finansowe z których skorzystały aktywne sołectwa.
Priorytetem był i jest rozwój naszych dzieci i młodzieży i dlatego wybudowaliśmy i doposażaliśmy place zabaw w
Wolinie oraz w poszczególnych sołectwach. Zmodernizowaliśmy oraz rozbudowaliśmy nasze szkoły, wyposażyliśmy je
w pracownie komputerowe, utworzyliśmy oddziały przedszkolne w Dargobądzu i Kołczewie, mamy już projekt nowego
przedszkola, które powstanie w Wolinie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci, młodzieży i rodziców utworzyliśmy klasy sportowe, które budziły spore zainteresowanie w całym powiecie kamieńskim, a których sukcesy krajowe i
zagraniczne napawają nas dumą.
Zawsze doceniałem zaangażowanie trenerów, młodych sportowców, prezesów sportowych organizacji pozarządowych, dlatego wsparcie klubów sportowych to jedno z kluczowych realizowanych zadań. Jedną z pierwszych decyzji
podczas mojej pierwszej kadencji był zakup maty treningowej dla sekcji zapaśniczej UKS Albatros. Wtedy pierwsze
kroki w tej dziedzinie sportu stawiały dzieci z naszych szkół, dzisiaj to już dorosłe osoby z medalami rangi krajowej i
międzynarodowej.
Bez odpowiednich obiektów sportowych rozwój sportowy naszych mieszkańców byłby ograniczony, dlatego w mojej ocenie trafną decyzją była budowa kompleksu boisk sportowych Orlik, najpierw w Wolinie, następnie w Kołczewie
a w kolejnych latach doposażenie ich w zewnętrzne siłownie. Zrealizowaliśmy również duże przedsięwzięcie jakim
była modernizacja kompleksu lekkoatletycznego - Stadion Miejski w Wolinie. Obiekt ten ze starego, zniszczonego boiska został zmieniony w nowoczesny kompleks z bieżnią poliuretanową, na której dzisiaj można organizować zawody o
randze wojewódzkiej i krajowej. Uzupełnieniem tej infrastruktury sportowej był oddany do użytku / obok szkoły podstawowej / skatepark w Wolinie, bardzo często odwiedzany przez młodzież po godzinach lekcyjnych.
Nie można mówić o turystyce w Wolinie mając niezagospodarowane centrum miasta oraz nabrzeże, dlatego istotnym przedsięwzięciem była odbudowa Starego Miasta – pierwszego kwartału oraz uporządkowanie zaniedbanego
dostępu do akwenu wodnego - Dziwny. Budowa basenu jachtowego i zaplecza w postaci Mariny pozwoliło Wolinowi
stać się jednym ze znaczących portów Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Inwestycje te przyczyniły się również w znaczącym stopniu do poszerzania naszej wiedzy historycznej na temat Słowian i Wikingów. Powstała dzięki
temu również publikacja pt. „W wolińskim porcie…”, a przedmioty odnalezione w miejscu w/w inwestycji stanowią dzisiaj eksponaty wolińskiego i szczecińskiego Muzeum Narodowego.
Ostatnie lata to również rozwój naszych obiektów kultury. Jako pierwszy w kwartale „Stare Miasto” powstał budynek
nowoczesnej biblioteki. Od 2008 roku 3-krotnie rozbudowaliśmy Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego, powiększając jego powierzchnię wystawienniczą o ok. 300%.
Naszym dużym sukcesem jest odbudowany zabytkowy „Dworek Woliński” oraz wykonane remonty ośrodków
kultury. Trzeba zaznaczyć, że tych obiektów nie byłoby bez dofinansowania z Unii Europejskiej i wsparcia Urzędu
Marszałkowskiego, gdzie uzyskiwaliśmy wysokie dofinansowania.
Oprócz licznych inwestycji infrastrukturalnych zainwestowaliśmy w bezpieczeństwo. Nasze jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych w tym okresie otrzymały m.in. 11 samochodów ratowniczych, 3 operacyjne, 2 łodzie ratownicze, 4 ze2
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stawy ratownictwa technicznego. W ciągu trzech kadencji zainwestowano na ten cel ponad 5 mln. z budżetu gminy.
Dodatkowo - wspólnie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi pozyskaliśmy ok. 3 mln zł środków zewnętrznych na zakup
samochodów i sprzętu specjalistycznego.
Do udanych działań podjętych w zakresie ochrony środowiska naturalnego był realizowany program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolin. Od roku 2011 usunięto ponad 558 ton azbestu z 183 posesji.
W celu zaspokojenia dużych potrzeb mieszkaniowych najbardziej potrzebującym mieszkańcom - zakupiliśmy m.in.
obiekty powojskowe w Chynowie, gdzie zainteresowani dokonali we własnych zakresie adaptacji i remont lokali, aby
w finale stać się ich właścicielami. Od początku realizacji tego programu przekazaliśmy na tych zasadach kilkadziesiąt
nieruchomości lokalowych.
W sposób oczywisty nie są tu wymienione wszystkie zrealizowane przedsięwzięcia, w których wszyscy mieliśmy
udział i z których winniśmy być dumni. Za to serdecznie wszystkim bardzo dziękuję. Z uwagi na obszar naszej gminy
oraz jej specyfikę do zrealizowania jest jeszcze bardzo dużo zadań takich jak m. in. poprawa stanu dróg, kontynuacja
budowy sieci wod-kan, itp., i jestem przekonany, że następna Rada Miejska i Burmistrz tym zadaniom podołają.
Aby zobrazować Państwu skalę przeprowadzonych inwestycji w przeciągu poszczególnych lat przedstawiam
Państwu zestawienie wydatków budżetowych z uwzględnieniem środków wykorzystanych w tym okresie wyłącznie
na inwestycje:

Rok

Wydatki

Inwestycje

%

2007 r.

27 700 000 zł

3 462 000 zł

12,5

2008 r.

32 012 000 zł

5 630 000 zł

17,6

2009 r.

32 615 000 zł

5 203 000 zł

16,0

2010 r.

38 140 000 zł

7 158 000 zł

18,8

2011 r.

37 360 000 zł

5 281 000 zł

14,1

2012 r.

42 110 000 zł

7 660 000 zł

18,2

2013 r.

46 555 000 zł

11 761 000 zł

25,3

2014 r.

48 800 000 zł

11 440 000 zł

23,4

2015 r.

44 239 000 zł

6 012 000 zł

13,6

2016 r.

49 020 401 zł

4 714 323 zł

9,62

2017 r.
INWESTYCJE RAZEM
w latach 2007-2017

53 222 000 zł

4 530 000 zł

8,5

72 851 323 zł

16,15

Rok 2018 w zakresie inwestycji skierowany jest na oświatę. W dużej mierze związane jest to z nowelizacją ustawy o oświacie, ale również wynika z
konieczności realizacji zadań bieżących, mających ogromny wpływ na poprawę warunków naszych uczniów jak chociażby realizowany zakres związany
z dociepleniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargąbądzu. Aktualnie na
ukończeniu są prace związane z projektem rozbudowy tej szkoły (o dwie dodatkowe sale lekcyjne oraz pokój nauczycielski i szatnię). Będzie to budynek
parterowy połączony łącznikiem z budynkiem istniejącym.
Duża rozbudowa i strategiczne zadanie to rozbudowa Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kołczewie. Jest to konieczność wynikająca z likwidacji gimnazjów. Na ukończeniu jest opracowywana dokumentacja projektowa tego
obiektu (będzie to obiekt dwukondygnacyjny, z oddziałami przedszkolnymi
na parterze, połączony łącznikiem z poziomu drugiej kondygnacji). Przyjęte
rozwiązanie pozwoli realizować opiekę przedszkolną i obowiązek szkolny w
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jednym miejscu .
Kolejnym realizowanym obecnie zadaniem w oświacie jest wymiana centralnego ogrzewania w budynku dawnego
Gimnazjum w Wolinie (obecnie Szkoła Podstawowa). Budynek doczekał się wymiany instalacji centralnego ogrzewania, która pamiętała poprzedniego właściciela.
W Szkole Podstawowej w Koniewie wykonano adaptacje pomieszczeń w wyniku której powstały dwie sale lekcyjne oraz nowy pokój nauczycielski.
W Wolinie zostało zaprojektowane 6 oddziałowe Przedszkole Miejskie i aktualnie toczy się postępowanie (przetarg
– czwarty) o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji tego zadania. Zakładamy, że procedura wyłonienia wykonawcy tego zadania – na które oczekuje wielu rodziców dzieci - zostanie zakończona jeszcze w październiku tego
roku a pierwsze prace rozpoczną się w możliwie krótkim terminie.
W trakcie realizacji są dwie inwestycje drogowe przy wsparciu środków zewnętrznych:
•
przebudowa ul. Małej wraz z placem w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”,
•
remont drogi w Zagórzu / wspólne zadanie z powiatem kamieńskim i Urzędem Marszałkowskim,
Zrealizowana została również jezdnia drogi Ładzin – Rabiąż (w technologii podwójnego utrwalenia przy użyciu
emulsji asfaltowej oraz grysu kamiennego) o łącznej długości ok. 2 km.
W ramach prac remontowych – drogowych został :
•
poprawiony stan dróg na osiedlu Molkowo w Wisełce tj. część ul. Obrońców Westerplatte, Orlej i Kanarkowej.
•
wyrównano i nadano spadki na drogach gruntowych na terenie Sułomina, Karnocic, Wartowa, Ładzina.
•
trwa układanie płyt drogowych na ul. Świętosławy w Wolinie
•
wykonano nowy chodnik w części ul. Kościelnej
W przygotowaniu jest naprawa drogi Chynowo – Rekowo.
W zakresie gospodarki wodno – ściekowej wykonano :
projekt Oczyszczalni ścieków w Ostromicach (pełne przygotowanie do kompleksowego rozwiązanie
gospodarki ściekowej w Ostromicach)
•
modernizację przepompowni wód deszczowych przy ul. Kwiatowej,
•
wymieniono część sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Wolinie,
•
wykonano odwodnienie u zbiegu ul. Jaracza i Wojska Polskiego,
•
w trakcie przygotowania jest budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Darzowicach oraz
budowa sieci wod-kan wraz z przepompownią ścieków w m. Chynowo.
W bieżącym roku trwają prace projektowe dla realizacji:
•
sieci wod-kan oraz kanalizacji deszczowej dla całego Osiedla Światowid w Wolinie,
•
wodociągu przesyłowego Zastań – Sierosław,
•
wodociągu przesyłowego Kolonia Domysłów do Domysłowa i Warnowa.
•

Gmina Wolin również uczestniczy w realizacji projektu Województwa Zachodniopomorskiego, którego celem jest
turystyka rowerowa na Pomorzu Zachodnim. Przez teren naszej gminy przebiegać będą dwie trasy tego przedsięwzięcia :
•
ścieżka wokół Zalewu Szczecińskiego – jest to trasa transgraniczna, od Skoszewa do Łubczewa oraz
•
ścieżka nadmorska stanowiąca część trasy międzynarodowej Eurovelo EV-10 wokół Bałtyku, która biegnie
od Międzyzdrojów, przez Wisełkę do Międzywodzia.
Ponadto:
•
Gmina uczestniczy również wspólnie z sąsiednimi gminami (Dziwnów, Kamień Pom., Międzyzdroje)
w projekcie LAST MILE prowadzonym przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego, którego celem jest wspólna organizacja transportu turystów do
miejsc szczególnie atrakcyjnych w naszych gminach, a przez to rozwój agroturystyki, lokalnej gastronomii,
itp. w naszych gminach.
•
planowana jest w tym roku budowa publicznej toalety w m. Wisełka,
•
trwają prace (wspólnie z Jacht Clubem z Zinnowitz) ws. wspólnej realizacji inwestycji na naszej Marinie
w ramach programu InterregVa (budowa hali remontowej żaglówek),
•
podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim o modernizacji Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wisełce,
•
podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim na przebudowę ul. Prostej w Wolinie.
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INFORMACJA Burmistrza Wolina
o realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2006-2010
Część inwestycji ujętych w niniejszej informacji figuruje w kilku latach ponieważ proces przygotowywania oraz realizacji inwestycji rozłożony jest w czasie co wiąże się z wydatkowaniem środków finansowych w każdym roku.
ROK 2007
Budżet po stronie wydatków
Na inwestycje przeznaczono
Inwestycje w stosunku do wydatków ogółem

Pracownia komputerowa dla szkół- PSP Dargobądz, PSP Wolin,
PSP Koniewo

27 699.319 zł.
3 461.925 zł.
12,5 %

Modernizacja systemu grzewczego w PSP w Koniewie

Z najważniejszych zadań zrealizowano:
•
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Wisełka - Kołczewo
•
Rozbudowa sieci wodociągowej w  Uninie
•
Budowa dróg i chodników na Osiedlu Światowid w Wolinie, ul. Spokojna i ul. H. Sienkiewicza
•
Przebudowa budynku nr 38 na lokale mieszkalne w Ostromicach
•
Zakup obiektów powojskowych w Chynowie
•
Modernizacja systemu grzewczego w PSP w Koniewie
•
Rozbudowa PSP w Wolinie - sala gimnastyczna
•
Przebudowa ogrodzenia przy szkole podstawowej i gimnazjum w Wolinie
•
Budowa ogrodzenia przy PSP w Kołczewie
•
Rozbudowa i modernizacja stacji wodociągowej w Wolinie, ul. Rybacka  
•
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury oraz wykonanie dojazdów do pola refulacyjnego
•
Budowa hali przeładunkowej odpadów komunalnych na terenie oczyszczalni ścieków przy
ul. Mickiewicza w Wolinie dla ZGKiM (I etap)
•
Montaż kotła CO na paliwo stałe w budynkach warsztatów ZGKiM
•
Zakup koparko-ładowarki dla ZGKiM
•
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach program rządowy - PSP Wolin, Publiczne Gimnazjum Wolin
•
Pracownia komputerowa dla szkół - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej: PSP Dargobądz, PSP Wolin, PSP Koniewo
•
Inne środki finansowe uzyskane przez placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Wolin (dzierżawy, akcje
letnie, wynajem, darowizny, usługi)
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ROK 2008
Budżet po stronie wydatków			
Na inwestycje przeznaczono			
Inwestycje w stosunku do wydatków ogółem

Ośrodek Wychowania Przedszkolnego w Kołczewie

32 018.496 zł
5 628.073 zł
7,58 %

Przebudowa drogi powiatowej Gogolice Zagórze

Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w 2008 r.:
•
Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Korzęcin do miejscowości Kolonie Korzęcin i dalej do Jarzębowa
wraz z przyłączami do budynków (I etap)
•
Budowa sieci wodociągowej (prace projektowe) w miejscowościach Ładzin, Rabiąż, Kołczewo,
Wartowo, Domysłów Kolonia, Wisełka, Troszyn
•
Wykonanie rozdzielenia kanalizacji deszczowej od sanitarnej budynków przy ul. Wojska Polskiego i Ciasnej w
Wolinie
•
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Chynowie
•
Przebudowa drogi powiatowej Gogolice-Zagórze (Gmina Wolin - lider projektu)
•
Budowa ul. B. Krzywoustego na odcinku od ul. Gryfitów do ul. Wiejskiej
•
Modernizacja ul. Wojska Polskiego i ul. Ciasnej (chodniki)  
•
Modernizacja ul. Słowiańskiej wraz z odwodnieniem
•
Budowa dróg i chodników na Os. Światowid w Wolinie - budowa ul. Krzywoustego od ul. Wiejskiej do końca
•
Opracowanie projektu technicznego i budowa ul. Łąkowej w Wisełce
•
Budowa infrastruktury i wspólnej marki turystycznej - Zachodniopomorski Szlak Żeglarski (prace przygoto
wawcze), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
•
Budowa domu pogrzebowego przy ul. Jaracza w Wolinie (II etap)
•
Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego parter, Biuro Obsługi Interesantów, hol, biura Referatu Geodezji,
Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
•
Remont połaci dachowej Publicznego Gimnazjum w Wolinie oraz montaż zegara na wieży szkolnej  
•
Przebudowa ścian zewnętrznych z wymianą okładzin z płyt azbestowo-cementowych na pokrycie drewniane
budynku Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie (I etap)
•
Zakup wozu asenizacyjnego dla ZGKiM
•
Budowa hali z przeznaczeniem na punkt przeładunku odpadów komunalnych na terenie oczyszczalni ście
ków, przy. ul. A. Mickiewicza dla ZGKiM w Wolinie
•
Remont świetlicy w miejscowości Dargobądz
•
Rewitalizacja, przebudowa i rozbudowa „Dworku Wolińskiego” (prace przygotowawcze -pozwolenie na budowę)
•
Doposażenie kościoła pw. św. Mikołaja w Wolinie (witraże) oraz remont kościoła w Mierzęcinie
•
Rewitalizacja historycznego centrum miasta Wolina (badania archeologiczne, projekty, opinie)
•
Zorganizowanie LGD „Partnerstwo w rozwoju” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś IV
Leader , Gmina Wolin, Golczewo i Świerzno
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ROK 2009
Budżet po stronie wydatków			
Na inwestycje przeznaczono			
Inwestycje w stosunku do wydatków ogółem		

Budowa w Wolinie kompleksu boisk sportowych
Moje Boisko - Orlik 2012

32 614.180 zł
5 203.686 zł
15,9 %

Budowa parkingów dla samochodów osobowych przy
ciągu pawilonów handlowych ul. Gryfitów

Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w 2009 r.:
•
Budowa sieci wodociągowej na odcinku od miejscowości Ostromice do miejscowości Parłowo, Gmina Wolin
(projekt)
•
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kasztanowej w miejscowości Wisełka  
•
Budowa sieci wodociągowej na odcinku od miejscowości Unin do miejscowości Wolin (projekt)
•
Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Korzęcin do miejscowości Korzęcin Kolonie i dalej do Jarzębowa
wraz przyłączami do budynków (II etap)
•
Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Kołczewo do miejscowości Wartowo wraz z
przyłączami do budynków (prace projektowe)
•
Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Unin i Wiejkowo
•
Modernizacja części ul. Słowiańskiej w Wolinie wraz z budową sieci odwodnienia ulicy, zmiana nawierzchni
od ul. Gryfitów do ul. Małej
•
Budowa ul. Łąkowej wraz z infrastrukturą podziemną w Wisełce  
•
Modernizacja chodnika na ul. Ciasnej w Wolinie

Modernizacja ul. Słowiańskiej od ul. Świerczewskiego do ul. Małej
przed i po

•
•
•

Modernizacja dróg i chodników na Osiedlu Światowid w Wolinie, ul. Krzywoustego, ul. Mieszka I, ul. Wiejska.
Budowa parkingów dla samochodów osobowych przy ciągu pawilonów handlowych na ul.
Gryfitów w Wolinie
Budowa ul. Leśnej i ul. Trygława w Wolinie w zakresie wykonania podbudowy oraz zjazdów do posesji (I etap)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budowa infrastruktury i wspólnej marki turystycznej - Zachodniopomorski Szlak Żeglarski (prace przygotowawcze), projekt partnerski realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka przy udziale Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Polskiej
Organizacji Turystycznej
Przebudowa ścian zewnętrznych z wymianą okładzin z płyt azbestowo-cementowych na pokrycie drewniane
budynku Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie (II etap)
Wymiana części stolarki okiennej oraz części posadzek w Publicznym Gimnazjum w Wolinie  
Rozbudowa i modernizacja stacji wodociągowej w Wolinie oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych przy ul. Rybackiej
Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Unin
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej z przepompownią przy ul. Przytulnej w miejscowości Wisełka
(prace przygotowawcze)
Budowa hali z przeznaczeniem na punkt przeładunku odpadów komunalnych dla ZGKiM w Wolinie
Zakup specjalistycznego samochodu dla ZGKiM w Wolinie (karawan)
Przebudowa części pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na świetlicę wiejską w Ostromicach
Zakup i montaż witraży do obiektu zabytkowego - kościół p.w. Św. Mikołaja w Wolinie
Prace przygotowawcze do budowy świetlic wiejskich w miejscowościach Unin, Piaski,Laska
(projekty, mapy, dokumentacja)
Rewitalizacja, przebudowa i rozbudowa „Dworku Wolińskiego” -1 etap
Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” w Wolinie - dotacja: Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego i Minister Sportu i Turystyki
Utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w miejscowości Kołczewo w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (II etap)
Remont i modernizacja obiektów oświatowych w ramach rezerwy Ministerstwa Edukacji Narodowej

ROK 2010
Budżet po stronie wydatków
32 073.612 zł
Na inwestycje przeznaczono
4 862.214 zł
Inwestycje w stosunku do wydatków ogółem
15,2 %
Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w 2010 r.:

Budowa chodników oraz odwadnianie ul. Leśnej w Wisełce

•
•
•
•
•
•
•
•
8

Budowa chodnika w Recławiu

Budowa chodników oraz odwodnienie ul. Leśnej w Wisełce
Budowa ciągu pieszego z Kołczewa do cmentarza przy drodze powiatowej (dofinansowanie 50 %)
Budowa chodnika w miejscowości Recław (dofinansowanie 60 %)
Budowa chodnika w miejscowości Wisełka przy drodze wojewódzkiej
Budowa chodnika w miejscowości Wisełka przy ul. Warnowskiej (dofinansowanie 50 %)
Przebudowa parkingu przy ul. Prostej w Wolinie
Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach Ostromice i Wiejkowo
Budowa placów zabaw przy PSP w Koniewie i PSP w Dargobądzu, projekt pn.: „Radosna szkoła” w ramach
INFORMATOR NR 4 (85) październik 2018
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

programu Ministerstwa Edukacji Narodowej (dofinansowanie 50 %)
Przebudowa ścian zewnętrznych z wymianą okładzin z płyt azbestowo-cementowych na pokrycie
drewniane budynku Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie wraz z opracowaniem
dokumentacji technicznej na dalszą rozbudowę (III etap)
„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sierosławiu” - projekt realizowany w ramach działania: Odnowa
i rozwój wsi, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dofinansowanie 50 %)
„Modernizacja Ośrodków Kultury w Troszynie i Wolinie „ - projekt realizowany w ramach działania:
Odnowa i rozwój wsi, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dofinansowanie 50 %)
Remont i przebudowa Muzeum Regionalnego im. A. Kaubego w Wolinie - projekt realizowany w ramach
działania: Odnowa i rozwój wsi, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dofinansowanie 60 %)
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Skoszewo, Mokrzyca Mała, Łuskowo, Kodrąbek, Rzeczyn,
Wiejkowo w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś IV
Leader wdrażanego na podstawie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo
w rozwoju” gmin Wolin, Świerzno, Golczewo (dofinansowanie 65 %)
Budowa świetlicy wiejskiej w Uninie
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. Przytulnej w miejscowości Wisełka
Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Rybackiej 47 w Wolinie, zadanie realizowane w ramach
działania: Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
(dofinansowanie 65 %)
Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” w Kołczewie (dofinansowanie 666.000 zł
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Minister Sportu i Turystyki)
Rewitalizacja, przebudowa i rozbudowa barokowego dworu w Wolinie - II etap (dofinansowanie 350.000 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
Remont obiektów zabytkowych w Wolinie i Mierzęcinie (kościoły)
Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Wolin do miejscowości Płocin
Budowa sieci wodociągowej w Wisełce, ul. Kasztanowa od ul. Warnowskiej do ul.Modrzewiowej
Modernizacja, budowa i rozbudowa oczyszczalni lokalnych w miejscowościach Dramino, Wiejkowo, Unin
Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej - projekt realizowany ze środków

Boisko Orlik w Kołczewie

•

•
•

Nowa świetlica w Uninie

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dofinansowanie 100 %, OPS
- realizacja)
Doposażenie Ośrodka Kultury Gminy Wolin oraz trzech podległych wiejskich placówek w Troszynie,
Dargobądzu, Wisełce, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , Oś IV Leader wdrażanego na
podstawie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” gmin Wolin,
Świerzno, Golczewo
Renowacja oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Regionalnego A. Kaubego w Wolinie,
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś IV Leader wdrażanego na podstawie Lokalnej
Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” gmin Wolin, Świerzno, Golczewo
Zakup urządzeń zabawowo - sprawnościowych do wyposażenia stref rekreacji w miejscowościach
Chynowo, Wisełka, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś IV Leader wdrażanego na
podstawie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” gmin Wolin,
Świerzno, Golczewo
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•
•
•
•
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•
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Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Zagórze, Skoszewo, Kodrąb, Mokrzyca
Mała, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś IV Leader wdrażanego na podstawie
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” gmin Wolin, Świerzno, Golczewo  
Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Domysłów, Sierosław, Unin, w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś IV Leader wdrażanego na podstawie Lokalnej Strategii Rozwoju
Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” gmin Wolin, Świerzno, Golczewo
Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wolin (projekt realizowany przez
ENEA S.A. ze środków uzyskanych z oszczędności po zamontowaniu lamp energooszczędnych)
„Budowa świetlicy wiejskiej o konstrukcji drewnianej - I etap budowy stan surowy zamknięty,
w miejscowości Unin, Gmina Wolin” - projekt realizowany w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dofinansowanie 60 %)
Dotacja dla Sołectwa Troszyn z Fundacji Wspomagania Wsi, w ramach konkursu „Pożyteczne wakacje 2010”,
Projekt „Zaufajmy młodym”, realizowany przez Radę Sołecką Sołectwa Troszyn
Dofinansowanie projektu pt.: „Punkt Przedszkolny pod Daglezją”, w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Budowa boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Zagórzu  
Remont świetlicy wiejskiej w Darzowicach
Remont świetlicy wiejskiej w Jarzębowie

ROK 2011
Budżet po stronie wydatków:			
Na inwestycje przeznaczono		
Inwestycje w stosunku do wydatków ogółem		

37 359 654,44 zł
5 280 078,79 zł
14,1 %

Odbudowa „Dworku Wolińskiego”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Budowa sieci wodociągowej Strzegowo-Parłowo (projekt techniczny)
Budowa sieci wodociągowej Wisełka-Kołczewo (projekt techniczny)
Modernizacja stacji ujęcia wody w Wisełce
Budowa sieci wodociągowej ul. Trygława, Leśna w Wolinie (projekt techniczny) oraz wykonanie na
Osiedlu „Molkowo”
Budowa oczyszczalni ścieków w Wiejkowie, Draminie
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wisełce - ul. Przytulna, Łąkowa, Leśna
Sieć wodociągowa Koniewo-Siniechowo (projekt techniczny – cz. I)
Przebudowa drogi w Rzeczynie o długości 0,86 km
Remont drogi Troszyn-Troszynek
Modernizacja świetlic wiejskich w Skoszewie, Zagórzu, Kodrąbiu, Ładzinie
Wyposażenie świetlic w Domysłowie, Uninie, Sierosławiu
Wykonanie systemu grzewczego w świetlicy w Darzowicach
Budowa świetlicy w Uninie (etap II – roboty wykończeniowe)
Wykonanie instalacji co i elektr. w świetlicy w Domysłowie
Remont świetlicy w Płocinie
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Budowa basenu jachtowego, przystpienie do Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remont budynku PAN przy ul. Zamkowej oraz GBAS w Wolinie
Budowa basenu jachtowego - (etap I)
Projekt przebudowy budynku UKS Albatros (etap I)
Zakup nieruchomości zabudowanej obiektami powojskowymi w Chynowie – na potrzeby adaptacji jej
na cele mieszkaniowe
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Troszyn, Skoszewo, Wolin
Budowa boiska ORLIK w Kołczewie
Przebudowa ciągu pieszego przy Szkole Podstawowej w Kołczewie
Remont i wyposażenie sali sesyjnej Rady Miejskiej w Ośrodku Kultury Gminy Wolin
Remont połaci dachowej budynku pałacowego w Mokrzycy Wielkiej
Remont Gimnazjum w Wolinie (m.in. wymiana okien, wykładziny podłogowe, sala gimnastyczna)
Zakup urządzeń zabawowych dla Chynowa i Wisełki
Budowa placów zabaw w miejscowościach Skoszewo, Wiejkowo, Rzeczyn, Mokrzyca Mała, Kodrąbek, Łuskowo
Odbudowa „Dworku Wolińskiego” – III etap - roboty wykończeniowe
Wyposażenie Muzeum Regionalnego
Opracowanie projektu technicznego dla nowej bazy rybackiej
Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolin na lata 2010-2032

ROK 2012
Budżet po stronie wydatków:			
42 109 265,66 zł
Na inwestycje przeznaczono			
7 659 039,15 zł
Inwestycje w stosunku do wydatków ogółem			
18,2%

Rozbudowa i przebudowa UKS Albatros w Wolinie - Marina
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Rozbudowa i przebudowa UKS Albatros w Wolinie - Marina

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budowa sieci wodociągowej ul. Prosta, Osiedle Robotnicze w Wolinie (projekt techniczny)
Budowa sieci wodociągowej Strzegowo-Parłowo (etap II)
Sieć wodociągowa Koniewo-Siniechowo (projekt techniczny – cz. II)
Budowa sieci wodociągowej Wisełka-Kołczewo (etap II)
Budowa oczyszczalni ścieków w Draminie
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiejkowie (projekt techniczny)
Budowa basenu jachtowego - (etap II)
Świetlica w Zastaniu (projekt techniczny)
Budowa świetlicy w Dobropolu (projekt techniczny)
Budowa świetlicy w Lasce (projekt techniczny)
Modernizacja świetlic w Skoszewie, Zagórzu, Kodrąbiu, Darzowicach, Ładzinie – c.d.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Małej w Wolinie
12
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Wymiana okien i modernizacja Urzędu Miejskiego w Wolinie
Zakup i montaż „witaczy”
Remont drogi Troszyn-Troszynek – II etap
Remont części ulicy Mostowej w Wolinie
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego Iveco dla jednostki OSP Kołczewo
Remont strażnicy OSP Kołczewo (wykonanie instalacji c.o. wraz z kotłownią oraz systemem powiadamiania
o alarmie, naprawa instalacji wodociągowej, elektrycznej)
Rozbudowa i przebudowa UKS ALBATROS w Wolinie (etap I)
Budowa Biblioteki Miejskiej w Wolinie (projekt techniczny)
Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w Wolinie
Odbudowa Dworku Wolińskiego – IV etap
Budowa Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Wolinie (etap I)
Zakup i montaż urządzeń strefy rekreacyjno-sportowej przy ORLIKU w Wolinie
Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Dargobądzu

ROK 2013
Budżet po stronie wydatków:			
Na inwestycje przeznaczono			
Inwestycje w stosunku do wydatków ogółem		
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

46 555 167,86 zł
11 761 021,40 zł
25,3%

Budowa sieci wodociągowej Wolin-Darzowice-Unin (etap I)
Budowa oczyszczalni ścieków w Uninie
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiejkowie z rozbudową oczyszczalni ścieków
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w kwartale ulic Słowiańska/Słowackiego w Wolinie
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa, Zamkowa, Polna, Krzywa, Mickiewicza, Kolejowa, Gryfitów,
Prosta, Osiedle Robotnicze w Wolinie
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w kwartale „Stare Miasto” w Wolinie
Remont ujęcia wody w Dobropolu
Remont świetlicy w Korzęcinie (etap I)
Remont świetlicy w Łuskowie (etap I)
Modernizacja świetlicy w Kołczewie (etap I)
Budowa świetlicy w Lasce
Budowa świetlicy w Dobropolu
Modernizacja systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Zagórzu
Rozbudowa świetlicy w Jarzębowie
Modernizacja systemu grzewczego w Urzędzie Miejskim w Wolinie
Przebudowa drogi i budowa sieci wodociągowej Ładzin-Rabiąż-Domysłów (projekt techniczny)
Opracowanie założeń budowy remizy strażackiej w Troszynie

Budowa świetlicy w Lasce

Zagospodarowanie terenu przy Targowisku Miejskim
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego Weber Rescue dla OSP Wolin
Zakup samochodu ratowniczego Nissan dla jednostki OSP Wolin
Zakup silnika zaburtowego wraz z dodatkowym wyposażeniem do łodzi ratowniczej OSP Wolin
Remont strażnicy OSP Kołczewo (II etap naprawa dachu i wymiana pokrycia dachowego oraz częściowa
wymiana okien)
Remont częściowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie (etap I)
Remont budynków przy ul. Konopnickiej 5 i Mostowej 12
Remont Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie (etap I)
Zagospodarowanie terenu przy ul. Małej w Wolinie (etap I)
Rozbudowa i przebudowa UKS ALBATROS w Wolinie (etap II)
Zagospodarowanie terenu przy Targowisku Miejskim „Mój Rynek” w Wolinie (zejście schodowe, parking,
ciągi piesze, lodownia)
Odbudowa Dworku Wolińskiego (zakończenie)
Przebudowa płyty boiska sportowego w Wolinie (projekt techniczny)
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolin na lata 2010-2032

ROK 2014
Budżet po stronie wydatków:			
Na inwestycje przeznaczono			
Inwestycje w stosunku do wydatków ogółem		

50 818 026,21 zł
13 528 487,27 zł
26,6%

Modernizacja świetlicy w Kołczewie

•
•
•

Budowa sieci wodociągowej Wolin-Płocin (etap II)
Budowa sieci wodociągowej Wolin-Darzowice-Unin (etap II)
Budowa sieci wodociągowej ul. Prosta, Osiedle Robotnicze  w Wolinie

Nowa biblioteka w Wolinie, budynek rozpoczynający budowę kwartału „Stare miasto”
14
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Drugi nowy plac zabaw w Wolinie

•
•
•
•
•
•

Rozbudowa świetlicy w Jarzębowie

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Uninie
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Mokrzycy Małej
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiejkowie (etap II)
Budowa kolektora sanitarnego ul. Ogrodowa, Zamkowa, Osiedle Robotnicze, Prosta w Wolinie
Przebudowa drogi i budowa sieci wodociągowej Ładzin-Rabiąż-Domysłów
Przebudowa ul. Mieszka I w Wolinie

Budowa zaplecza kuchennego w świetlicy w Recławiu

•
•
•

Nowy wóz strażacki dla OSP Kołczewo

Przebudowa ul. Słowiańskiej w Wolinie
Remont świetlicy w Korzęcinie (etap II)
Remont świetlicy w Łuskowie (etap II)

Remont świetlicy w Korzęcinie
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•
•
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•
•
•

Świetlica Recław – budowa zaplecza kuchennego
Modernizacja świetlicy w Kołczewie (etap II)
Budowa świetlicy w Lasce (etap II)
Budowa świetlicy w Dobropolu (etap II)
Świetlica w Wiejkowie (projekt techniczny)
Ścieżka historyczno-dydaktyczna w Wolinie
Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie (etap II)
Remont Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie (etap II)
Zagospodarowanie terenu przy ul. Małej w Wolinie wraz z budową placu zabaw (etap II)
Rozbudowa i przebudowa UKS ALBATROS w Wolinie (etap III)
Przebudowa płyty stadionu w Wolinie
Budowa skateparku w Wolinie
Budowa Biblioteki Miejskiej w Wolinie
Zakup gruntu w Siniechowie – na potrzeby budowy placu zabaw i boiska
Zakup gruntu w Mierzęcinie – na potrzeby budowy placu zabaw i boiska
Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wolin – termin realizacji
listopad 2014r.
Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Kołczewo – termin
realizacji do końca br.
Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolin na lata 2010-2032
Poprawa technologii uzdatniania wody SUW Piaski Wielkie

ROK 2015
Budżet po stronie wydatków:			
Na inwestycje przeznaczono			
Inwestycje w stosunku do wydatków ogółem

44 239 000 zł
6 012 000 zł
13,6%

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zastań
w Gminie Wolin:
•
wykonawca ZHU MAKRES  Piotr Makuch, Gryfice,
•
koszt całkowity: 438.490,25 zł
•
kwota dofinansowania: 285.000,00 zł
•
źródło: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 w ramach osi IV Leader, działanie
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,
•
oddanie od użytkowania: kwiecień 2015 r.,
•
opis: W ramach realizacji zadania oddano do użytkowania świetlicę w systemie kontenerowym. Inwestycja
obejmowała wykonanie przyłączy i instalacji wod.
-kan., elektrycznych, c.o., montaż pompy ciepła,
oświetlenia zewnętrznego, utwardzenie ciągów
komunikacyjnych, wykonanie parkingu.
Budowa skateparku w Wolinie:
•
wykonawca T.B. BUD Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Brucki z Wolina
•
koszt całkowity: 164.103,43  zł
•
kwota dofinansowania: 70.000,00 zł
•
źródło: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi IV Leader,
działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
•
oddanie od użytkowania: maj 2015 r.
•
opis: W ramach realizacji inwestycji wykonano płytę betonową stanowiącą bazę do zainstalowania
urządzeń rekreacyjnych BANK RAMP – 2 szt., QUARTER PIPE + ROLL IN – 2szt., FUNBOX-GRINDBOX
– 1szt.. Zadanie objęło również montaż oświetlenia zewnętrznego (6 lamp) śmietników i ławek parkowych
oraz częściową wymianę ogrodzenia.
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Budowa sieci wodociągowej na trasie Kołczewo-Wartowo oraz Koniewo-Siniechowo:
•
wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe „STARKAN” Pardus Marcin ze Stargardu
(Kołczewo-Wartowo), Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. z Goleniowa (Koniewo – Siniechowo),
•
koszt całkowity: 762.395,72 zł (Kołczewo – Wartowo) oraz 325.944,18 zł (Koniewo- Siniechowo),
•
kwota dofinansowania: 690.499,35 zł
•
źródło: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
•
oddanie od użytkowania: lipiec 2015 r.
•
opis: W ramach realizacji zadania oddano do użytkowania 5,7 km sieci wodociągowej na trasie
Kołczewo-Wartowo oraz 2,7 sieci wodociągowej na trasie Koniewo-Siniechowo.
Zakończenie i rozliczenie inwestycji wodociągowych przy udziale środków PROW na trasach: Wolin-Płocin, ŁadzinRabiąż, Rabiąż Kolonia-Domysłów, Wolin-Darzowice-Unin – 710 745,04 zł
Ponadto:
•
przygotowano wnioski i uzyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz przeprowadzono
postępowanie przetargowe na „Modernizację kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim
w Wolinie – wariant 400 m treningowy w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej 		
(Ministerstwo Sportu i Turystyki).
•
Wykonanie przyłączy wodociągowych do posesji w miejscowości Siniechowo.
•
Remont dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie.
•
Wykonanie placu zabaw w Uninie.
•
Modernizacja ul. Mieszka I w Wolinie wraz z dojazdem do skrzyżowania z ul. Gryfitów – 167 229,66 zł.
•
Wolin miasto historii – zrekonstruowanie baterii dział – 101 308,53 zł.
•
Rozbudowa i przebudowa budynku UKS ALBATROS w Wolinie z wyposażeniem części hotelowej
i gastronomicznej zaplecza Mariny – 1 002 362,73 zł.
•
Przeprowadzono z powodzeniem remont budynków komunalnych w Wolinie przy ul.: Ogrodowej 9,
Sienkiewicza 8, Gryfitów 4a – łącznie 61 469,40 zł.
•
Wymieniono piec c.o. w budynku komunalnym przy ul. Prostej 1 w Wolinie (budynek byłej przychodni)
– 10 000,00 zł.
•
Wdrożono Zintegrowany System Zarządzania Gminą wraz z dostawą 2 serwerów do Urzędu
Miejskiego w Wolinie – 178 368,45 zł.
•
Opracowano i wydano broszurę promującą walory przyrodnicze i krajobrazowe Gminy Wolin – 31 510,00 zł;
•
Dokonano zakupów inwestycyjnych i wykonano remonty na potrzeby oświaty w:
- Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie – modernizacja połaci dachowej – 79 792,07 zł;
- zakup dwóch tablic interaktywnych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie i Troszynie – 8 713,98 zł;
- zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni przy Publicznym Gimnazjum w Wolinie oraz stołu
chłodniczego i szafy do stołówki przedszkolnej w Wolinie – 31 236,71 zł;
•
Budowa systemu kolektorów kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolin w ul. Kolejowej i Mickiewicza
– 85 000,00 zł
•
Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Wolin, Dziwnów, Międzyzdroje, Świnoujście – projekt w ramach
Związku Gmin Wyspy Wolin – 87 330,00 zł;
•
Remonty i modernizacje świetlic w miejscowościach Płocin, Recław – 28 068,74 zł;
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•
•
•
•
•

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiejkowo II etap – 44 860,46 zł;
Rozliczenie projektu „biblioteka +” – 246 655,04 zł;
Modernizacja w zakresie poprawy funkcjonowania stadionu w Wolinie – doprowadzenie boiska do
norm PZPN – 216 988,29 zł.
Remont pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie - zaadaptowano
na potrzeby Referatu Gospodarki Finansowej oraz Referatu Gospodarki Odpadami;
Remont pomieszczeń po byłej przychodni dla celów Ośrodka Pomocy Społecznej;

ROK 2016
Budżet po stronie wydatków:			
Na inwestycje przeznaczono			
Inwestycje w stosunku do wydatków ogółem

49 020 401 zł
4 714 323 zł
9,62 %

Modernizacja Kompleksu Lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Wolinie

•
•
•
•
•
•

wykonawca: „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” Ilona Stańczyk, Dąbrowa Górnicza
koszt całkowity: 2.179.930,51 zł
kwota dofinansowania: 900.000,00zł
źródło: dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki
zakres: wykonanie bieżni poliuretanowej okólnej 400 metrowej czterotorowej  z prostą 6- torową, dwie
skocznie w dal i do trójskoku, skocznia wzwyż oraz rzutnia do pchnięcia kulą.
oddanie do użytkowania: sierpień 2016

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej Korzęcin-Korzęcin Kolonia
•
wykonawca: Konsorcjum firm: MABUD Bogdan Dembowski oraz RODBUD GRYFICE Janusz Rodkiewicz, Gryfice
•
koszt całkowity: 599.000,00 zł
•
kwota dofinansowania: 240.000,00zł
•
źródło: dotacja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach dofinansowania realizacji zadania
określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych
•
zakres: droga gruntowa dojazdowa klasy D, została przebudowana w technologii z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie. Zakres prac obejmował również wykonanie mijanek, zjazdów, gruntowych
poboczy oraz renowację rowów przydrożnych; długość drogi:  1479 m
•
oddanie do użytkowania: listopad 2016
Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Wiejkowie – III etap, roboty wykończeniowe wraz z dostawą wyposażenia
•
wykonawca: Firma Usługowo Handlowa „BUDINSEL” Marek Szewczyk, Kamień Pomorski
•
koszt całkowity: 536.095,50 zł (dot. etapu realizacji)
•
zakres: wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego, wykonanie wewnętrznych
18
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Miejsce organizacji zebrań wiejskich przez budową świetlicy

•

Nowa świetlica w Wiejkowie

instalacji wod.-kan., elektrycznej, c.o. wraz z montażem pompy ciepła, wykonanie tynków i okładzin,
posadzek, elewacji budynku, zagospodarowania terenu (ciągi pieszo-jezdne, parking, obiekty małej
architektury)
oddanie do użytkowania: listopad 2016

Utwardzenie ciągu pieszego w m. Dobropole, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 107
•
wykonawca: Fajny Dom Radosław Kwaśniewski, Troszyn
•
koszt całkowity: 31.260,00 zł
•
zakres: wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej grub. 8cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3-4cm, na długości 95,00m (budowa dojścia do świetlicy wiejskiej)
•
oddanie do użytkowania: listopad 2016
Remont świetlicy wiejskiej w Troszynie
•
wykonawca: Spółdzielnia Socjalna DRAKKAR, Recław
•
koszt całkowity: 46.500,00 zł
•
zakres: roboty rozbiórkowe i demontażowe, przemurowanie ścianek, wykonanie robót elewacyjnych,
ocieplenia ścian, opaski betonowej, pokrycia dachowego (papa zgrzewalna), montaż stolarki okiennej
i drzwiowej, wykonanie tynków, posadzek, izolacji, malowanie pomieszczeń, montaż osprzętu elektrycznego.
•
oddanie do użytkowania: listopad 2016
Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej w miejscowości Chynowo
•
wykonawca: Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur, Łozienica
•
koszt całkowity: 23.467,34 zł
•
zakres: roboty ziemne, wykonanie przecisku sterowanego (15m) , wykonanie rurociągu tłocznego  z rur
PE (70m), montaż studni
•
oddanie do użytkowania: październik 2016
Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Gryfitów w Wolinie
•
wykonawca: Zakład Usługowy Roboty Ziemne i Drogowe Romuald Jarnutowski, Wolin
•
koszt całkowity: 14.500,00 zł
•
zakres: odtworzenie nawierzchni ciągu pieszego z płyt chodnikowych na wysokości sklepu „Biedronka”
po przeprowadzonych robotach związanych z przebudową kanalizacji deszczowej na tym odcinku
•
oddanie do użytkowania: styczeń 2016
Wykonanie podłóg z wykładziny pcv w pomieszczeniach dawnej przychodni, przy ul. Prostej 1
•
wykonawca: TERKES s.c. M. Siudak, A. Jakubowski, Szczecin
•
koszt całkowity: 25.977,60 zł
•
zakres: wykonanie warstwy wyrównawczej, gruntowanie podłoża, montaż wykładziny z tworzywa
sztucznego wraz z wykonaniem cokołu
•
oddanie do użytkowania: kwiecień 2016
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Remont odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3001z – ul. Jaracza w Wolinie
•
wykonawca: Fajny Dom Radosław Kwaśniewski, Troszyn
•
koszt całkowity: 19.660,00 zł
•
zakres: przebudowa ciągu pieszego wraz z wykonaniem zjazdów, rozbiórka płyt chodnikowych, regulacja  
pionowa studzienek, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
•
oddanie do użytkowania: czerwiec 2016
Remont pomieszczeń po Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie, przy ul. Zamkowej 21
•
wykonawca: „ZIBIEX” – ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY ZABOROWSKI ZBIGNIEW, Glewice
•
koszt całkowity: 18.696,74 zł
•
zakres: częściowe odbicie i odtworzenie tynków, usunięcie spękań, wykonanie gładzi, gruntowanie ścian
malowanie.
•
oddanie do użytkowania: lipiec 2016
Remont sanitariatów i sieci wodociągowej w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie
•
wykonawca: Marek Borecki, Przybiernów
•
koszt całkowity:52.001,00 zł
•
zakres: wykonanie robót rozbiórkowych (m.in. rozebranie ścian, demontaż wyposażenia sanitarnego
oraz osprzętu elektrycznego), wykonanie posadzek, ścianek działowych, podwieszanego sufitu, licowanie
i malowanie ścian, montaż stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji sanitarnej oraz elektrycznej wraz
z osprzętem, demontaż istniejącego rurociągu, montaż rurociągów, zaworów, wykonanie izolacji
rurociągów, wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowej
•
oddanie do użytkowania: sierpień 2016
Remont sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie
•
wykonawca: Spółdzielnia Socjalna DRAKKAR
•
koszt całkowity:73.787,50 zł
•
zakres: wykonanie robót rozbiórkowych (rozebranie posadzek, ścian, demontaż wyposażenia sanitarnego
oraz osprzętu elektrycznego), wykonanie posadzek, ścianek działowych, w tym z płyt laminowanych,
podwieszanego sufitu licowanie i malowanie ścian, montaż stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji
sanitarnej oraz elektrycznej wraz z osprzętem
•
oddanie do użytkowania: sierpień/wrzesień 2016
Budowa parkingów przy świetlicach Wiejskich w m. Łuskowo oraz Jarzębowo
•
wykonawca: Fajny Dom Radosław Kwaśniewski, Troszyn
•
koszt całkowity: 29.800,00 zł
•
zakres: wykonanie korytowania, podbudowy  z kruszywa, montaż krawężników na podsypce
cementowo-piaskowej, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej (200m2), przywrócenie terenów zielonych
do stanu pierwotnego
•
oddanie do użytkowania: wrzesień 2016
Zakup i dostawa sprzętu żeglarskiego na potrzeby Sekcji Żeglarskiej Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Albatros” w Wolinie
•
koszt całkowity: 49.760,16 zł
•
zakres: dostawa m.in. łodzi regatowej Optymist klasy B wraz z wyposażeniem, pontonu asekuracyjnego,
silnika zaburtowego, żagli, innego osprzętu żeglarskiego i ratowniczego
•
termin dostawy: październik/listopad 2016
Przebudowa zejścia w ciągu komunikacyjnym ul. Ciasna- parking przy ul. Kościelnej w Wolinie
•
wykonawca: „ZIBIEX” – ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY ZABOROWSKI ZBIGNIEW, Glewice
•
koszt całkowity: 114.000,00 zł
•
zakres: wykonanie robót rozbiórkowych, podbudowy pod schody i ciągi komunikacyjne, obsadzenie
granitowych stopni schodowych, wykonanie murków z bloczków granitowych, ciągów komunikacyjnych,
odwodnienia, montaż balustrady, wykonanie trawników i nasadzeń, montaż elementów małej architektury
•
oddanie do użytkowania: listopad 2016
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Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wolin na Lata 2016-2026
•
wykonawca: STREFAPLUS Michał Marciniak, Warszawa
•
koszt całkowity: 14.999,85 zł
•
zakres: analiza obowiązujących w gminie dokumentów o charakterze strategicznym, diagnoza stanu
wyjściowego, konsultacje społeczne, identyfikacja kluczowych zadań i projektów, zatwierdzenie wersji
końcowej strategii przez Radę Miejską
•
zakończenie: listopad 2016
ROK 2017
Budżet po stronie wydatków:			
Na inwestycje przeznaczono			
Inwestycje w stosunku do wydatków ogółem		

53 222 000 zł
4 530 000 zł
8,5 %

Zaprojektowanie i wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami sanitarnymi i przyłączami dla
m. Ostromice
•
wykonawca: BUILDING ENGINEERING Sp. z o.o., Szczecin
•
koszt całkowity: 2.048.888,00zł
•
dofinansowanie: 1.059.924,00zł
•
źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, typ operacji: „Gospodarka
wodno-ściekowa”
•
zakres: zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami
sanitarnymi oraz wykonanie robót budowlano-sanitarnych związanych z przedsięwzięciem. Do końca
2017r. została przedstawiona i zatwierdzona koncepcja budowy oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej. 		
Przewidywana długość kolektorów: ok. 3km.
•
oddanie do użytkowania: kwiecień 2020
Przebudowa drogi powiatowej nr 3016z - ul. Słowiańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Stefana Jaracza
do ul. Parkowej w Wolinie
•
wykonawca: Strabag Sp. z o.o., Pruszków
•
inwestor: Powiat Kamieński
•
koszt całkowity: 1.590.685,83zł
•
montaż finansowy:
- 791.607,00 – dotacja w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ NA LATA 2016-2019, edycja 2017
- 798.091,69 – dotacja Gminy Wolin
- 987,14 – wkład własny Powiatu Kamieńskiego
•
zakres: regulacja urządzeń naziemnych uzbrojenia podziemnego, wycinka drzew kolidujących z
przebiegiem inwestycji, poszerzenie, profilowanie i wykonanie nawierzchni jezdni, budowa i przebudowa
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•

ciągów pieszych, zjazdów i poboczy, wykonanie miejsc parkingowych, wykonanie oznakowania
drogowego, długość drogi: 881 metrów
oddanie do użytkowania: listopad 2017

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zastań

•
•
•
•
•
•

wykonawca: P.P.U.H SZACH, Krzysztof Chudziak, Goleniów
koszt całkowity: 845.996,28 zł
kwota dofinansowania: 213.404,37zł
źródło: dotacja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach dofinansowania realizacji zadania
określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych
zakres: wykonanie nawierzchni jezdni z płyt drogowych  żelbetowych wielootworowych typu JOMB,
mijanek z płyt żelbetowych, zjazdów z kostki brukowej betonowej, poboczy gruntowych, zabiegi
renowacyjne istniejącego rowu wraz z naprawą skarp, długość drogi: 895 metrów
oddanie do użytkowania: październik 2017

Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych w m. Unin
•
wykonawca: P.P.U.H SZACH, Krzysztof Chudziak, Goleniów
•
koszt całkowity: 899.782,46 zł
•
kwota dofinansowania: 655.626,00zł
•
źródło: bezzwrotna pomoc finansowa udzielona przez Agencję Nieruchomości Rolnych  Oddział Terenowy
w Szczecinie (obecnie: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa)
•
zakres: wykonanie robót rozbiórkowych, ścinanie drzew i karczowanie pni, wykonanie warstwy
wzmacniającej z geotkaniny, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z kostki
betonowej polbruk oraz płyt betonowych ażurowych, humusowanie i obsianie poboczy trawą, długość
drogi: 610 m ok. 3 tys. m2
•
oddanie do użytkowania: grudzień 2017
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Remont pokrycia dachowego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie
•
wykonawca: Zakład Produkcyjno-Usługowy „BLACH-DACH” sp. cywilna, Glewice
•
koszt całkowity: 147.870,21 zł
•
zakres: roboty rozbiórkowe orynnowania, przemurowanie kominów, wykonanie tynków, docieplenie
stropodachu styropianem grubości 22cm laminowanym papą podkładową asfaltową na welonie
szklanym, krycie dachu papą termozgrzewalną, wykonanie obróbek dachowych, wymiana wyłazu
dachowego, montaż drabiny wewnętrznej, wymianę instalacji odgromowej, montaż rur wentylacyjnych.
•
zakończenie: listopad 2017
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Wolinie
– WYMIANA ODCINKA DN 500 OD S1 DO S3
•
wykonawca: TERKAN POLSKA Spółka z o.o., Chełmża
•
koszt całkowity: 113.885,70 zł
•
zakres: wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej z rur betonowych w ul. Słowiańskiej z zastosowaniem
rękawa termoutwardzalnego na odcinku 66m, powykonawcza inspekcja telewizyjna CCTV kanałów
grawitacyjnych
•
oddanie do użytkowania: luty 2018
Odwodnienie ul. Słowiańskiej w Wolinie – modernizacja pompowni wód deszczowych w ul. Kwiatowej w
Wolinie
•
wykonawca: „HYDRO-PARTNER” Spółka z o.o., Leszno
•
koszt całkowity: 84.132,00 zł
•
zakres: dostawa i montaż 2 pomp wraz z osprzętem , montaż szafy sterowniczej, wykonanie instalacji
elektrycznej, włączenie przepompowni do systemu monitoringu i wizualizacji
•
oddanie do użytkowania: luty 2018
Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Stefana Jaracza w Wolinie
•
wykonawca: F.H.U SEBOL Sebastian Łopatowski, Kołczewo
•
koszt całkowity: 31.999,30 zł
•
zakres: wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Jaracza i Konopnickiej, montaż
rurociągu, wpustów oraz studni.
•
oddanie do użytkowania: kwiecień 2018
Remont pomieszczenia sanitarnego w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie
•
wykonawca: Marek Borecki, Przybiernów
•
koszt całkowity: 50.956,00
•
zakres: wykonanie robót rozbiórkowych (m.in. rozebranie ścian, posadzek, demontaż wyposażenia
sanitarnego oraz osprzętu elektrycznego), wykonanie posadzek, ścianek działowych, licowanie
i malowanie ścian, montaż stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji sanitarnej wraz z osprzętem, wykonanie
instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,
•
oddanie do użytkowania: sierpień 2017
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Budowa chodnika w miejscowości Kodrąb – zadanie
w porozumieniu z Powiatem Kamieńskim
•
wykonawca DERYLAK-BUD SP. Z O.O., KAMIEŃ
POMORSKI
•
INWESTOR: POWIAT KAMIEŃSKI W PARTNERSTWIE
Z GMINĄ WOLIN
•
koszt całkowity: 97.160,37 zł
•
MONTAŻ FINANSOWY: 48.580,18 POWIAT
KAMIEŃSKI, 48.580,18 GMINA WOLIN
•
oddanie od użytkowania: GRUDZIEŃ 2017
•
opis: Zadanie obejmowało wykonanie ciągu
pieszego przy drodze powiatowej nr 1009Z i 1005Z w
Kodrąbiu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
Wykonanie nawierzchni wielofunkcyjnego boiska
sportowego w sołectwie Chynowo
•
wykonawca: Jul-Dom Przemysław Mazurkiewicz,  Szczecin
•
koszt całkowity: 22.140,00 zł
•
kwota dofinansowania: 10.000,00 zł
•
źródło: środki Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2017”
•
zakres: dostarczenie i położenie nawierzchni poliuretanowej na podbudowie betonowej wykonanej
przez mieszkańców w miejscowości Chynowo
•
oddanie do użytkowania: październik 2017
Mini fit-park w miejscowości Laska
•
wykonawca: Fit Park Spółka z Ograniczoną  Odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa, Toruń
•
koszt całkowity: 9.471,00 zł
•
kwota dofinansowania: 9.471,00 zł
•
źródło: środki Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2017”
•
zakres: zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: krzesła, prasy biegacza, orbitreka oraz ławki parkowej
na terenie przy świetlicy wiejskiej w Lasce
•
oddanie do użytkowania: październik 2017
Remont wraz z modernizacją i wyposażeniem pomieszczeń Ośrodka Kultury Gminy Wolin w Wolinie, z przeznaczeniem na salę dydaktyczną wraz z zapleczem
•
wykonawca: Firma Budowlana Anna Stawiarska, Dziwnów (w zakresie robót budowlanych), GASTROTEKA  
Anna Wirkus, Wejherowo (w zakresie dostawa wyposażenia zaplecza gastronomicznego), P.H.P.U „ZUBER”
Andrzej Zuber, Wrocław (w zakresie dostawy wyposażenia sali dydaktycznej)
•
koszt całkowity: 187.761,16 zł
•
dofinansowanie: 104.913,00zł
•
źródło: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
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•

•

zakres: remont i modernizację sali dydaktycznej oraz zaplecza użytkowanego dotychczas w ramach punktu
gastronomicznego, w tym przede wszystkim: rozebranie istniejących okładzin ścian i podłóg (boazeria,
parkiet, glazura, panele), wykonanie posadzek, ścianek działowych, montaż stolarki drzwiowej,
przebudowa wentylacji wyciągowej, licowanie ścian; ponadto w zakres przedsięwzięcia wchodził zakup
wyposażenia sali dydaktycznej (stoły i krzesła) oraz zaplecza (wyposażenie gastronomiczne).
oddanie do użytkowania: kwiecień 2018

Rozbudowa Muzeum Regionalnego Im. Andrzeja Kaubego w Wolinie
•
koszt całkowity 148.173,43 zł
•
opis: Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Obejmowało rozbudowę, nadbudowę i modernizację  
budynku muzeum. Muzeum wzbogaciło swoje zaplecze o salę ekspozycyjną i sale warsztatowe.
Ujednolicona została elewacja obiektu.
Remont kaplicy w Kołczewie
•
realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
•
opis: remont obejmował malowanie wnętrza ścian i poddasza, wykonanie elewacji zewnętrznej,
wymianę pokrycia dachowego z dachówki oraz rynien, wykonanie drogi z kostki brukowej od bramy
do kaplicy oraz nowego przyłącza zasilania energetycznego, wykonanie opaski wokół budynku, montaż
zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne oraz remont od podstaw WC.
Ponadto gmina Wolin zrealizowała następujące zadania:
•
•
•
•
•
•
•

Budowa chodnika w ciągu ul. Kwiatowej w Wolinie oraz w Dargobądzu
Wykonanie audytu energetycznego dla Publicznego Gimnazjum w Wolinie, Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kołczewie oraz budynku przy ul. Prostej 1 w Wolinie
Sprawowanie nadzoru hydrologicznego nad eksploatacją ujęć wód podziemnych, likwidację
nieczynnych studni oraz sporządzenie projektów renowacji studni na terenie gminy Wolin
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi powiatowej – ul. Prostej
w Wolinie (miejsca parkingowe)
Opracowanie dokumentacji przebudowy i zmiany sposobu użytkowania Filii Biblioteki Publicznej
oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Dargobądzu na Punkt Przedszkolny
Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z rur pe na odcinku od Unina do Jarzębowa
Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z rur pe na odcinku Domysłów Kolonia
do Warnowa (z obszarem miejscowości)

Dodatkowo zlecono wykonanie następujących zadań:
•
•
•
•
•
•
•
•

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz
z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Łuskowo gm. Wolin”
Opracowanie projektu budowlanego przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków
w Chynowie (teren jednostki wojskowej)
Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Dobropolu
Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Wolinie
(dla tzw. Osiedla Światowid w Wolinie)
Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z rur pe na odcinku Zastań – Sierosław
Opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu przed Muzeum Regionalnym Im.
Andrzeja Kaubego w Wolinie
Opracowanie projektu budowlanego przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku szatni w m.
Piaski Wielkie na świetlicę wiejską
Wykonanie opracowania projektowego  budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Małej w Wolinie
ZESTAWIENIE INWESTYCJI 2018 R.

Przebudowa ul. Małej wraz z budową miejsc parkingowych w Wolinie
•
wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Instalacyjnych „EKOL” Bogdan Kokolus, Dziwnówek
•
koszt całkowity: 698.052,15 zł
•
dofinansowanie: 286.496,00zł
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•
•

•

źródło finansowania: Program Operacyjny
„Rybactwo i Morze”
zakres: 1)Przebudowa drogi gminnej dojazdowej – ul. Małej, w tym: a)wykonanie przyłączy kanalizacji
deszczowej: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, studnie KD, rurociągi KD, roboty odtworzeniowe, b)
wykonanie robót drogowych: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, regulacja urządzeń naziemnych,
wzmocnienie istniejącej podbudowy + poszerzenia, profilowanie nawierzchni bitumicznej jezdni,
nawierzchnia jezdni, krawężniki i obrzeża, zjazdy, chodniki, przełożenie istniejących nawierzchni, roboty
wykończeniowe, oznakowanie pionowe; 2) Wykonanie oświetlenia ulicznego: roboty pomiarowe, roboty
ziemne, układanie kabli, stawianie słupów (4szt.), montaż opraw oświetleniowych, badania i pomiary
instalacji uziemiającej, badania i pomiary skuteczności zerowania; 3) Budowa ciągu pieszego, pieszo-jezdni,
miejsc postojowych (plac maneżowy): roboty pomiarowe, kanalizacja deszczowa, pieszo-jezdnia, parking i
ciągi piesze, roboty inne (regulacja studzienek, przełożenie istniejących nawierzchni, urządzenie terenów
zielonych, w tym nasadzenie drzew, dostawa i montaż ławek parkowych i koszy na śmieci)
w trakcie realizacji

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011z Recław-Skoszewo-Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze
•
wykonawca: EMULEX Kalinowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Stargard
•
koszt całkowity: 295.463,27zł
•
dofinansowanie: 250.000,00 zł (Powiat Kamieński i
Urząd Marszałkowski)
•
zakres: roboty pomiarowe, regulacja urządzeń naziemnych, wykonanie poszerzeń, profilowanie
i wzmocnienie istniejącej nawierzchni, wykonanie
nawierzchni jezdni z warstwy ścieralnej z mieszanek
kruszyw kamiennych i emulsji asfaltowej wykonanych metodą potrójnego powierzchniowego
utrwalenia emulsją asfaltową i grysami na odcinku
781,8m, wykonanie ulepszonych zjazdów.
•
w trakcie realizacji
Przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowa kotłowni gazowej w obiekcie
Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie
•
wykonawca: HIT-SYSTEM Kazimierz Krysztofiak, Szczecin
•
koszt całkowity: 401.229,14 zł
•
zakres: wykonanie kotłowni na potrzeby centralnego ogrzewania i c.w.u wewnątrz budynku (wykonanie
robót demontażowych, montaż kotłów, armatury, pomp, instalacji, wykonanie prób szczelności,
odpowietrzenie instalacji, rozruch technologiczny, prace wykończeniowe), przebudowa wewnętrznej
instalacji centralnego ogrzewania (demontaż istniejących rurociągów c.o, grzejników i armatury,
montaż rurociągów i grzejników, montaż urządzeń oraz armatury odcinającej, montaż armatury
regulacyjnej i pomiarowej, wykonanie prób szczelności, rozruch i regulacja instalacji grzewczych,
wykonanie izolacji termicznych rurociągów grzewczych) w trakcie realizacji
28
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Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej w Dargobądzu
•
wykonawca: Zakład Produkcyjno-Usługowy
„BLACH-DACH” sp. cywilna, Glewice
•
koszt całkowity: 142.031,67 zł
•
zakres: wymiana pokrycia dachowego na
parterowej części budynku PSP wraz z jego dociepleniem (rozebranie rur spustowych, rynien, pokrycia dachowego z papy, wykonanie izolacji
cieplnej i przeciwwilgociowej, wykonanie
obróbek dachowych i kominowych,
wymiana wsporników i przewodów instalacji
odgromowej, montaż instalacji wentylacji
mechanicznej i grawitacyjnej), docieplenie
elewacji na części parterowej budynku oraz
ściany zachodniej dwukondygnacyjnej części
budynku (odbicie ruchomych tynków,
ocieplenie ścian budynkami płytami styropianowymi, wykonanie tynków elewacyjnych
silikonowo-żywicznych, obróbki blacharskie), docieplenie ścian fundamentowych budynku PSP
(rozebranie chodników z płyt betonowych oraz wykonanie wykopów, izolacja i docieplenie ścian
fundamentowych, obróbki blacharskie, odtworzenie chodników z płyt betonowych)
Przebudowa odcinka drogi powiatowej dojazdowej nr 3004z ul. Kościelnej polegającej na przebudowie
istniejących ciągów pieszych i przebudowie istniejących zjazdów z ul. Kościelnej w Wolinie

•
•
•

•

wykonawca: F.H.U SEBOL  Sebastian Łopatowski, Kołczewo
koszt całkowity: 92.171,39zł
zakres: roboty pomiarowe, regulacja urządzeń naziemnych, roboty rozbiórkowe, wykonanie
podbudowy chodników i zjazdów, obramowań konstrukcji i nawierzchni (krawężniki, oporniki, obrzeża
betonowowe), nawierzchni chodników i zjazdów z kostki typu starobruk, roboty wykończeniowe
(demontaż i montaż oznakowania drogowego, humusowanie pasa drogowego)
oddanie do użytkowania: czerwiec 2018

Przebudowa pokoju nauczycielskiego na salę edukacyjną oraz adaptacja szatni na pokój nauczycielski w Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie
•
wykonawca: ZHU MAKRES Piotr Makuch, Gryfice
•
koszt całkowity: 54.806,04 zł
•
zakres: roboty rozbiórkowe (rozebranie ścianki, demontaż ogrzewania c.o., demontaż opraw
oświetleniowych), wykonanie ścianki wewnętrznej z pustaków ceramicznych, wymiana instalacji
elektrycznej, wykonanie tynków i gładzi, malowanie, naprawa posadzki, montaż grzejników, montaż
stolarki drzwiowej
•
zakończono: sierpień 2018
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Budowa chodników w miejscowościach Darzowice i Kołczewo
•
wykonawca: PBUiL „EKOL” z Dziwnówka
•
Inwestycje realizowane w formule „50” na „50”
polegającej na wspólnym finasowaniu
zadania przez Powiat Kamieński i Gminę Wolin.
•
W ramach przebudowy drogi powiatowej 1006Z
w miejscowości Darzowice wykonano chodnik
o łącznej długości ok 250 metrów.
•
W ramach przebudowy drogi powiatowej
1007Z (ul. Wolności w Kołczewie) wykonano 		
wzmocnienie pobocza i odcinek chodnika
pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Strażacką
skrzyżowaniem z ulicą Kościelną.

Budowa Przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza w Wolinie - etap I
W lipcu br. uzyskano pozwolenie na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego. Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych I etapu zadania obejmującego: wykonanie konstrukcji
fundamentów, ścian, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, tynków, posadzek, białego montażu, instalacji elektrycznych
i niskoprądowych, instalacji sanitarnych, zagospodarowania terenu, wykonanie ogrodzenia. Planowane zakończenie
realizacji I etapu: 31.08.2019r.

PONADTO:
•
Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania pn. „Budowa przyłączy
wody i kanalizacji sanitarnej (wraz z przepompownią PŚ) dla budynków mieszkalnych na działkach
nr: 81/4, 81/8, 81/7 w Chynowie;
•
Uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej PE Ø160, 90mm z Unina do Jarzębowa;
•
Opracowywano projekt budowlany sieci wodociągowej z rur PE na odcinku Zastań – Sierosław;
•
Opracowano projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Wolinie
(dla tzw. Osiedla Światowid);
•
Zlecono wykonanie projektu przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Darzowicach;
•
Opracowano projekt rozbiórki budynku garażowego zlokalizowanego przy ul. Krzywej, na dz. nr 2/7
obręb 0003 Wolin,
•
Opracowano projekt rozbiórki budynków gospodarczych oraz zbiornika stalowego na dz. nr 65
obręb 0004 Wolin, przy ul. Polnej w Wolinie,
•
Opracowano projekt rozbiórki masztu stalowego o wysokości 35m w miejscowości Chynowo
(Dz. Nr 54/88, 84/89, 84/91, 84/32 obręb 0008 Chynowo),
•
Opracowano projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku socjalnego na świetlicę
wiejską w miejscowości Piaski Wielkie,
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•
•

Zlecono wykonanie kompleksowej dokumentacji projekto-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowę dla zamierzenia pn. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie,
Zlecono wykonanie kompleksowej dokumentacji projekto-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowę dla zamierzenia pn. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu
(dz.nr 189/11 o. Dargobądz)

Ścieżki rowerowe
W ramach wspólnego projektu Województwa Zachodniopomorskiego Gmina Wolin przystąpiła do realizacji spójnej
koncepcji sieci tras rowerowych. Misją projektu jest promocja turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim. Głównym
celem KONCEPCJI było wyznaczenie przebiegu głównych wojewódzkich turystycznych tras rowerowych. Prace nad projektem obejmowały przeprowadzenie wstępnych analiz generatorów ruchu, potencjalnych tras, istniejących istotnych
szlaków, zebranie i weryfikację informacji o istniejących i planowanych drogach i szlakach od gmin i lasów, sporządzenie map oraz prace terenowe. Przy wyznaczeniu głównych korytarzy i tras tematycznych zbadane zostały ich długości,
atrakcje i infrastruktura turystyczna oraz transport publiczny w ich zasięgu. Cztery główne trasy opracowano szczegółowo. Dwie trasy dotyczą Gminy Wolin tj.:
•
Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego
Trasa o charakterze transgranicznym okalająca Zalew Szczeciński (częściowo oznakowana), przebiega w większości
na terenie gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – obszaru o wysokim wskaźniku sytuacji społeczno-gospodarczej. Przebiega przez bardzo atrakcyjne przyrodniczo tereny. Po wprowadzonych w prawie zmianach istnieje
możliwość przeniesienia odcinków trasy na wały przeciwpowodziowe (głównie wschodni brzeg Jeziora Dąbie i Roztoki
Odrzańskiej i Zalewu Szczecińskiego).
•
Trasa Nadmorska
Przebiega od Świnoujścia przez wszystkie miejscowości nadmorskie do wschodniej granicy województwa zachodniopomorskiego z województwem pomorskim. Stanowi ona część dwóch międzynarodowych tras Eurovelo (EV10
-Wokół Bałtyku i EV 13 - Żelaznej Kurtyny). Trasa przebiega przez najliczniej odwiedzane przez turystów tereny województwa. W związku z dużym ruchem turystycznym i dużymi wpływami do budżetów gmin, infrastruktura rowerowa
jest tu najbardziej rozwinięta. Osiągnięcie odpowiednich standardów trasy wymaga budowy tylko niewielkich odcinków dróg.
Gmina Wolin uczestniczy w projekcie Last Mile – Ostatnia Mila
Celem projektu Last Mile jest znalezienie zrównoważonych i elastycznych rozwiązań dla regionalnych systemów
mobilności. Ma na celu zapewnienie, by podróżujący pokonywali „ostatnią milę” w łańcuchu podróży w sposób transportowo zrównoważony, przedstawiając jednocześnie mieszkańcom alternatywę względem korzystania z prywatnych
samochodów podczas ich codziennych wycieczek.
Projekt LAST MILE będzie wspierać regiony w tworzeniu optymalnie zaprojektowanych rozwiązań dostosowanych
do wielu typów użytkowników, w powiązaniu z głównymi liniami i ośrodkami transportu publicznego oraz wprowadzających niskoemisyjne, energooszczędne pojazdy co będzie prowadzić do zrównoważonych i możliwych do
sfinansowania systemów regionalnej mobilności.

Podpisanie listu intwncyjnego uczestnictwa w projekcie
Last Mile

Przedstawiciele Gmin Wolin, Stepnica i Szczecin,
podpisali porozumienie w sprawie realizacji tras rowerowych
na wałach przeciwpowodziowych
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