
INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące przedsięwzięcia:

1) „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin” - realizacja zadania w latach 2016 – 2018. 
Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły  639.409,47 zł. Limit wydatków na 2018r. wynosił 
627.000,00 zł. W roku 2016 opracowano projekt boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin wraz 
z wizualizacją za kwotę 12.409,47 zł.  W 2018r. wykonano boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych: 
siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej i tenisa ziemnego i poniesiono z tego tytułu wydatki 
w wysokości  624.550,97 zł.

Gmina Jeziora Wielkie wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie 
zadania  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W dniu 12 grudnia 2018r. podpisano  
z Ministerstwem umowę na dofinansowanie budowy boiska. Zgodnie z zawartą umową Gmina otrzyma 
w 2019r.  refundację poniesionych kosztów w wysokości 50% wartości inwestycji

2) „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyjezierze” - realizacja zadania w latach 2016 - 
2018 . Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 908.194,83 zł. Limit wydatków na 2018r. wynosił 
557.054,83 zł. W roku 2016 opracowano dokumentację i kosztorys przebudowy oczyszczalni ścieków za 
kwotę 22.140,00 zł. W roku 2017 zakupiono wyposażenie do przebudowy za kwotę 329.000,00 zł. W roku 
2018 wykonano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym prace budowlane za kwotę 
546.005,96 zł.  Na powyższe zadanie Gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 648.000,00 zł.

3) „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich” - realizacja zadania w latach 
2018 – 2020. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 6.070.000,00 zł. Limit wydatków na 2018r. 
wynosił 70.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowy hali sportowej, wartość 
wykonanego projektu wynosiła 39.414,00 zł. Realizacja zadania planowana jest przy udziale środków 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości           4.130.000,00 zł.

4) „Opracowanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wójcinie” - realizacja zadania 
w latach 2018 – 2019. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł.           W roku 
2018 rozpoczęto procedurę wyboru oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej w Wójcinie.
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