PODSUMOWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH NA TERENIE GMINY
2020 12 16 14:41:45

Dobiega koniec roku 2020 i warto podsumować inwestycje drogowe, które udało nam się w ciągu całego roku wykonać na terenie naszej pięknej
Gminy Przecław. Wykorzystując środki z budżetu gminy, funduszy sołeckich, budżetu obywatelskiego, Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz pozyskanych od Marszałka Władysława Ortyla, wykonaliśmy około 6 km dróg asfaltowych w miejscowościach:
Tuszyma, Wylów, Łączki Brzeskie, Rzemień, Podole, Dobrynin, Biały Bór, Błonie, Kiełków oraz Przecław. Jednocześnie przygotowaliśmy trzy odcinki
dróg rolnych w konstrukcji kamiennej o długości przekraczającej 1 km w miejscowościach Błonie, Łączki Brzeskie oraz Wylów.
Łączna długość dróg wykonanych w roku 2020 przekracza 7 km.
Drogi zostały wykonane w technologii zapewniającej odpowiednią nośność i długotrwałą jakość przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem przez
wiele najbliższych lat. Drogi zostały wzmocnione podbudową z kruszywa dolomitowego, a na odcinkach nienadających się do ułożenia asfaltu
wykonano głębokie korytowanie i po ułożeniu geowłókniny wykonano 40 cm warstwę kamienia. Wieńczącą warstwą była nawierzchnia z podbudowy
asfaltowej, a na części odcinków również warstwa ścieralna.
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na „Remont drogi gminnej Nr 103506R w km lokalnych 0+030 do 0+837 i 0+844 do 1+128 w
miejscowości Tuszyma i Biały Bór oraz drogi gminnej Nr 103505R w km lokalnych 2+186,00 do 2+458 w miejscowości Biały Bór” wyniosło 250 271,00
zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 333 695,40 zł.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na drogi w Kiełkowie i Wylowie wyniosło 205 135,71 zł. Całkowita wartość zadania
wyniosła 226 763,47 zł.
Pozostałe w/w drogi zostały wykonane ze środków funduszy sołeckich, budżetów obywatelskich i budżetu gminy Przecław. Kwota przeznaczona na te
zadania wyniosła 513 699,61 zł.
Na drogi rolne uzyskaliśmy dofinansowanie od Marszałka Województwa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 65 527,00 zł. Całkowita
wartość zadania to 78 634,51 zł.
Podsumowując powyższe kwoty całkowita wartość inwestycji drogowych w 2020r. wyniosła 1 131 165,23 zł a wielkość pozyskanych środków to
534 041,22 zł.
Dziękuje wszystkim zaangażowanym w prace przygotowawcze na każdym etapie inwestycji. Za wykonanie, nadzór i rozliczenie każdego z etapów.
Podejmujemy wyzwanie i liczymy na pobicie tego pięknego wyniku w roku przyszłym 2021!
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Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
bezpośredni link do strony www
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