Nazwa projektu

Wartość (PLN)

Doﬁnansowanie
(zł)

Zakres inwestycji

Okres
realizacji

„Budowa Sali
gimnastycznej z
zapleczem sanitarnym w
Abramowie”

2 488 000 zł

FRKF
500 000 zł

Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i
zapleczem sanitarno szatniowym przy Gimnazjum w
Abramowie

2009-2010

„Przebudowa drogi
gminnej nr 112601 w m.
Glinnik”

1 600 000 zł

NPPDL –
781 000 zł

Obejmuje modernizację drogi gminnej nr 112601 na
odc. od km 0+018,70 do km 3+452,10. Inwestycja
komunikacyjna, której zadaniem było poprawienie
stanu technicznego drogi.

2010

„Modernizacja drogi
gminnej nr 112600L
Dębiny”

87 840 zł

UMWL-FOGR
50 000 zł

Modernizacja drogi gminnej polegająca na wykonaniu
podbudowy z kruszywa drogowego o grubości 15 cm
na odcinku drogi 1600 m i szerokości 4,20 m.

2010

„Modernizacja drogi
gminnej nr 103219L
Ciotcza”

50 068 zł

UMWL-FOGR
45 000 zł

Modernizacja drogi gminnej polegająca na wykonaniu
podbudowy z kruszywa drogowego o grubości 15 cm
na odcinku drogi 1200 m i szerokości 4,20 m.

2010

Termomodernizacja
budynku OSP w
Wielkiem

59 780 zł

0 zł

Prace polegały na ociepleniu budynku, wymianie
okien oraz poszycia dachowego

2010

PROW –
59 218 zł

Budowa budynku gospodarczego o powierzchni
zabudowy 52,15 m² oraz remont budynku świetlicy
wiejskiej: wymiana pokrycia dachu, ocieplenie ścian
zewnętrznych, wykonanie nowych posadzek, montaż
kominka na paliwo stałe, wymiana stolarki drzwiowej.

2010 – 2011

PROW –
115 403 zł

Zadanie objęło wykonanie robót budowlanych
dotyczących: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
docieplenie ścian budynku, rozbiórkę pokrycia
dachowego z płyt azbestowo-cementowych i
wykonanie nowego z blachy powlekanej, wymiana
przyborów sanitarnych, montaż wkładu
kominkowego i rozprowadzeniem ciepła oraz remont
instalacji elektrycznej.

2010 – 2011

0 zł

Przedmiotem inwestycji było wykonanie robót
budowlanych dotyczących:
- remont instalacji wody zimnej, ciepłej wody
użytkowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej,
- remont instalacji centralnego ogrzewania

2011

0 zł

Przedmiotem inwestycji było wykonanie robót
budowlanych dotyczących:
- remont instalacji elektrycznej,
- wymiana opraw oświetlenia

2011

2011-2012

2011

„Budowa budynku
gospodarczego oraz
remont budynku
świetlicy wiejskiej w m.
Wolica””

„Remont budynku po
szkole podstawowej z
przeznaczeniem na
świetlicę wiejską”

„Remont instalacji:
wodno-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania
w budynku szkolnym w
Abramowie”
„Remont instalacji:
elektrycznej w budynku
szkolnym w Abramowie”

204 209,74 zł

204 151 zł

285 975 zł

89 980 zł

„Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej
podciśnieniowej w m.
Marcinów”

186 333,46 zł

PROW –
99 752,00 zł

Rozbudowana została sieć kanalizacji sanitarnej
poprzez wybudowanie rurociągu podciśnieniowego,
który został włączony do istniejącego kolektora
podciśnieniowego. Zabudowane zostały kolektory
podciśnieniowe: rurociągi grawitacyjne PVC 200 i
160, studzienki zbiorczo-zaworowe wyposażone w
zawory podciśnieniowe ISEKI.

„Modernizacja drogi
gminnej nr 103225 L w
Wielkolesie”

112 053,00 zł

UMWL-FOGR
90 000 zł

Modernizacja drogi gminnej polegająca na wykonaniu
podbudowy z kruszywa drogowego o grubości 15 cm
na odcinku drogi 1100 m i szerokości 4,20 m.

„ Rozbudowa ujęcia i
stacji wodociągowej z
wewnętrznymi
instalacjami i przyłączem
energetycznym w
Wolicy”

1 835 137,41 zł

PROW
1 055 295 zł

Zadanie objęło budowę budynku stacji wodociągowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2011-2012

2011- 2012

„Remont budynku
Ochotniczej Straży
Pożarnej w Abramowie z
częściowym
przeznaczeniem na
świetlicę wiejską”

310 900,31 zł

83 698 zł

Przedmiotem inwestycji był demontaż pokrycia
dachowego z płyt azbestowych i pokrycie dachu
blachą trapezową, wykonanie izolacji ścian
fundamentowych, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, wymiana bramy garażowej oraz
docieplenie ścian zewnętrznych budynku i cokołów.

„Remont elewacji
budynku Szkoły
Podstawowej w
Wielkolesie”

206 092,34 zł

0 zł

Zadnie polegało na dociepleniu stropodachu i ścian,
renowacji kominów, wymianie stolarki okiennej i
drzwiowej.

2012

„Modernizacja drogi
gminnej nr 103210 L w
Wielkiem”

81 829,44 zł

UMWL-FOGR
60 000 zł

Modernizacja drogi gminnej polegająca na wykonaniu
podbudowy z kruszywa drogowego o grubości 15 cm
na odcinku drogi 1100 m i szerokości 4,20 m.

2012

„Zakup koparkoładowarki JCB”

147 587,70 zł

0 zł

Zakup koparko-ładowarki JCB 3CX

2012

„Modernizacja drogi
gminnej nr 103232 L w
Abramowie”

50 400,00 zł

UMWL-FOGR
35 000 zł

Modernizacja drogi gminnej polegająca na wykonaniu
podbudowy z kruszywa drogowego o grubości 15 cm
na odcinku drogi 700 m i szerokości 4,20 m.

2012

2012

„Budowa drogi gminnej
nr 1520 L relacji WolicaWielkolas-Trzciniec”

344 845,30 zł

0 zł

Przedmiot zamówienia objął swym zakresem
wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze
gminnej nr 1520L pomiędzy miejscowościami
Wielkolas i Natalin w gminie Abramów o długości
1,614 km.

„Remont elewacji
świetlicy wiejskiej w m.
Glinnik”

53 478,05 zł

PROW –
22 946,66 zł

Zadanie polegało na ociepleniu ścian zewnętrznych,
wymianie pokrycia dachowego.

2013

170 751,68 zł

UMWL-FOGR
100 000 zł

Zadanie objęło modernizację drogi gminnej nr
103213L o długości odcinka 1500 m i szerokości 3,50
m oraz drogi nr 103224L o długości odcinka 500 m i
szerokości 4,00 m w m. Wielkolas.

2013

150 834,90 zł

umorzenie
pożyczki WFOŚ
iGW
30 166 zł

Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na
odpady dla mieszkańców gminy

2013

„Remont budynku
świetlicy wiejskiej w
miejscowości Ciotcza”

150 057,43 zł

PROW –
97972

Remont budynku polegał na dociepleniu ścian
elewacji z wykonaniem wyprawy elewacyjnej,
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej i wymianie
przyborów sanitarnych

2013

„Zakup ciągnika
rolniczego z wozem
asenizacyjnym”

356 700 zł

PROW –
217 500 zł

Zakup ciągnika rolniczego z beczka asenizacyjną
celem świadczenia usług dla mieszkańców oraz
konserwacji istniejącej sieci kanalizacji

2013-2014

„Modernizacja drogi
gminnej nr 103213L i
103224L w m. Wielkolas”
„Zakup i dostawa
fabrycznie nowych
pojemników na odpady”

„Modernizacja drogi
gminnej nr działki ew.
1265 – droga dojazdowa
do gruntów rolnych w m.
Dębiny”

„Modernizacja drogi
gminnej nr 103216L w
Wielkolesie”

„Rekultywacja kwater
składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne
i obojętne w
miejscowości Sosnówka”

„Remont świetlicy
wiejskiej w Abramowie”

Zadanie objęło modernizację drogi gminnej nr działki

143 008,75 zł

UMWL-FOGR
100 000 zł

ew. 1265 o długości odcinka 800 m i szerokości 3,50
m
Zakres robót objął proﬁlowanie drogi, wyrównanie
istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie
nawierzchni bitumicznej.

2014

136 015,86 zł

UMWL-FOGR
90 000 zł

Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka
drogi o długości 0,7 km i szerokości 3,5 m. Zakres
robót objął proﬁlowanie drogi, wyrównanie
istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie
nawierzchni bitumicznej

199 895,82 zł

pożyczka w
realizacji
(umorzenie 30%
kwoty pożyczki)

Rekultywacja kwater składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w miejscowości Sosnówka

2014

PROW –
59 909 zł

Remont świetlicy wiejskiej w Abramowie polegał na
ociepleniu stropu, wymianie suﬁtu podwieszanego,
montażu kominka w raz z rozprowadzeniem ciepła,
wymianie podłóg na płytki, wymiana armatury wodkan, wymiana stolarki wewnętrznej, wymiana opraw
oświetleniowych.

2014-2015

2015

147 213,19 zł

2014

„Modernizacja drogi
gminnej nr 103215L w
Wielkolesie”

215 113.47 zł

UMWL-FOGR
90 000 zł

Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka
drogi o długości 1,3 km i szerokości 3,0 m. Zakres
robót objął proﬁlowanie drogi, wyrównanie
istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie
nawierzchni bitumicznej

„Dostawa fabrycznie
nowego autobusu
szkolnego”

639 600 zł

0 zł

Dostawa autobusu Autosan o liczbie 80 miejsc
służącego do dowozu uczniów do szkoły

2015

„Instalacja zestawów
solarnych w Gminie
Abramów”

463 870 zł

PROW –
380 520 zł

Instalacja 41 kpl. instalacji solarnych na terenie
Gminy Abramów

2015

