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Przedmiot i krótki opis inwestycji
I. Rewitalizacja msc. Gnojno: 1. Przebudowa budynku byłego Posterunku Policji na świetlicę wiejską oraz
zagospodarowanie terenu wokół 2 Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła Św. Jana Chrzciciela w Gnojnie 3
3 000 000,00 zł Przebudowa układu komunikacyjnego oraz boiska przy SP Gnojno 4 Nadanie nowych funkcji rekreacyjnych dla
niezagospodarowanych działek o nr ewid. 1213/2, 1221/2, 675/64, 675/65, 675/66 II. Budowa 2 sal sportowych
przy szkołach III. Budowa zbiornika wodnego – punkt poboru wody na cele rolnicze
Przedmiotem inwestycji jest budowa ośrodka zdrowia w Tuczępach. Planowana inwestycja przewiduje
rozbudowę istniejącego o kolejne gabinety, który będzie połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem.
500 000,00 zł
Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie ośrodka zdrowia wraz z
wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o., gaz, odgromową na działce Nr 289/2.
Termomodernizacja budynków planowanego Domu Pomocy Społecznej wraz z zapleczem administracyjnym i
technicznym
2 786 670,00 zł
Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemem przesyłu i monitoringu. Modernizacja istniejącego na terenie
Gminy Wiślica systemu uzdatniania i zaopatrzenia w wodę.
Planowana jest przebudowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie od km ok. 0+223,58 (skrzyżowanie z drogą
4 000 000,00 zł dojazdową do osiedla mieszkaniowego) do km ok. 1+066,02 wraz z odwodnieniem, budową chodników, zatok
postojowych, zabezpieczeniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Stępocicach z dostosowaniem dla
1 339 500,00 zł osób niepełnosprawnych.
Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce
2 670 000,00 zł Poprawa efektywności oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bejsce
1 200 000,00 Modernizacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w
Skalbmierzu, wykonanie drogi manewrowej dla autobusów, miejsc parkingowych oraz przebudowy ogrodzenia
wokół szkoły.
2 950 000,00 zł Zakres inwestycji dotyczy: adaptacji części piwnicy w bud. ośrodka zdrowia na cele rehabilitacji i odnowy
biologicznej, termomodernizacja z wymianą źródła ciepła, montaż platformy dla niepełnosprawnych,
zagospodarowanie terenu, wymiany instalacji c.o., docieplenie ścian i fundamentów, wymianę stolarki, wymianę
instalacji wod-kan.
Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku dawnej świetlicy z przeznaczeniem na mieszkanie chronione
4 500 000,00 zł usytuowanego w Jędrzejowie,
Projekt obejmuje poprawę infrastruktury wodno-kan na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów
W ramach projektu Gmina Słupia planuje wykonać budowę siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz małej
864 909,00 zł architektury, chodników, parkingów, OZE fotowoltaika i pompa ciepła, monitoringu). Remont: (dróg, budynku
mieszkań komunalnych, wymiana pokrycia dachowego, sieci wodociągowej), zagospodarowanie terenu wyspy,
rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej, przebudowę boiska szkolnego wraz z ogrodzeniem, wymianę oświetlenia
Inwestycja „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości
Brzeście”
1 724 646,00 zł
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Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław
„Rewitalizacja Wodzisławia – etap II” obejmuje działania rewitalizacyjne na terenie miejscowości Wodzisław:
utworzenie centrum kultury w budynku po byłym posterunku policji, zabezpieczenie ruin Synagogi, montaż
systemu monitoringu, przebudowę ulic.
Przebudowa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności budynku Samodzielnego Publicznego
3 000 000,00 zł Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku
1 365 000,00 zł „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Rytwiany
Modernizacja 3 szt. przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu
2 077 600,00 zł
Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica.
Inwestycja „Budowa odcinka sieci wodociągowej: Szydłów, „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej
1 050 000,00 zł – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12
1 724 646,00 zł

