
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Lp. Województwo Rodzaj wnioskodawcy
Powiat/miasto na 

prawach powiatu
Gmina

Kwota wnioskowanych 

środków w zł

Szacowany koszt 

inwestycji w zł
Przedmiot i krótki opis inwestycji

REKOMENDACJA 

KOMISJI

1 zachodniopomorskie gmina goleniowski Maszewo (gmina wiejska) 1 200 000,00 1 200 000,00

Przebudowa drogi gminnej w Maszewie - ul. Kamiennej o dł. 0,25 km

1 200 000,00 zł

2 zachodniopomorskie gmina goleniowski
Przybiernów (gmina 

wiejska)
2 647 573,70 2 786 919,68

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z wymianą oświetlenia. W budynku znajduje się siedziba: urzędu gminy, rady gminy, 

urzędu stanu cywilnego, ośrodka pomocy społecznej, administracji szkół, ośrodka zdrowia z gabinetami specjalistycznymi, stacji pogotowia 

ratunkowego oraz komisariatu policji. 2 600 000,00 zł

3 zachodniopomorskie gmina gryficki Brojce (gmina wiejska) 1 100 000,00 1 100 000,00

Przebudowa dróg gminnych w m. Kiełpino -zwiększenie dostępności do obiektów użyteczności publicznej

1 100 000,00 zł

4 zachodniopomorskie gmina gryficki
Trzebiatów (gmina miejsko-

wiejska)
1 275 000,00 1 500 000,00

lnwestycja polega na renowacji i adaptacji zabytkowego obiektu - młyna gospodarczego pod cele wystawiennicze. Obiekt zlokalizowany jest w 

centrum zabytkowej miejscowości Trzebiatów. Obecnie obiekt jest nieużytkowany, w złym stanie technicznym, posiadający pełne zabytkowe 

wyposażenie do produkcji mąki i przetworów zbożowych. Celem projektu jest utworzenie zakładu aktywizacji zawodowej i nadanie obiektowi 

dodatkowych funkcji. W wyniku realizacji projektu powstanie zaplecze kulturalno-edukacyjne o ginących zawodach, technikach wytwarzania 

żywności

1 275 000,00 zł

5 zachodniopomorskie gmina gryficki Karnice (gmina wiejska) 1 620 000,00 1 800 000,00

Przebudowa dróg gminnych w Cerkwicy i zagospodarowanie terenu wokół Studzienki św. Ottona i Sanktuarium Źródeł Wiary

1 620 000,00 zł

6 zachodniopomorskie gmina gryfiński
Gryfino (gmina miejsko-

wiejska)
2 000 000,00 10 400 000,00

Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz świetlicy z zapleczem socjalnym i mieszkaniem funkcyjnym z zagospodarowaniem 

terenu, drogą wewnętrzną i infrastrukturą techniczną, dwie przestrzenie rekreacyjne. 2 000 000,00 zł

7 zachodniopomorskie powiat gryfiński 3 232 000,00 3 522 000,00

Kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Nowo wybudowany budynek Szpitala o 

pow.1700m2 jest funkcjonalnie połączony z poniemieckim budynkiem, w którym obecnie działa szpital. Konieczność inwestycji potwierdzili w 

swoich decyzjach Wojewoda, Sanepid oraz Marszałek Województwa. Aby rozpocząć działalność leczniczą w nowej części konieczne jest jego 

pełne wyposażenie medyczne i pozostałe.  Szpital realizuje decyzję Wojewody o przekształceniu w szpital covidowy. Dotychczas zaopatrzył 

ponad 60 zarażonych pacjentów. Dzięki wyposażeniu będzie mógł powrócić do realizacji zadań dla pacjentów nie-covidowych lub w razie 

potrzeby zwiększyć ilość łóżek covidowych

3 000 000,00 zł

8 zachodniopomorskie gmina kamieński
Wolin (gmina miejsko-

wiejska)
5 810 000,00 5 810 000,00

Budowa sieci wodociągowej na odcinku od Zastania do SUW w m. Sierosław, Domysłów Kolonia-Domysłów.

2 000 000,00 zł

9 zachodniopomorskie gmina kamieński
Kamień Pomorski (gmina 

miejsko-wiejska)
1 950 000,00 1 950 000,00

Remont murów obronnych w Kamieniu Pomorskim, pochodzących z pierwszej połowy XIVw., polegać będzie na naprawie przypór, 

przemurowaniu, uzupełnieniu ubytków cegieł, zamurowaniu wyrw, spoinowaniu powierzchni, odcinkowej naprawie ław fundamentowych. 

Remont jest niezbędny ze względu na bardzo zły stan techniczny, którego skutkiem jest stopniowe i bezpowrotne niszczenie cennego dla miasta 

i regionu zabytku. Ponadto wpłynie na poprawę bezpieczeństwa turystów i mieszkańców. 1 950 000,00 zł

10 zachodniopomorskie gmina kamieński Świerzno (gmina wiejska) 600 000,00 600 000,00

przebudowa drogi gminnej w Gostyniu - prowadzącej do  drogi powiatowej Gostyń - Wrzosowo

600 000,00 zł

11 zachodniopomorskie gmina kołobrzeski Kołobrzeg (gmina miejska) 3 650 000,00 5 000 000,00

Budowa schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu.

3 650 000,00 zł

12 zachodniopomorskie gmina kołobrzeski Rymań (gmina wiejska) 1 800 000,00 1 800 000,00

Zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie - budowa siłowni zewnętrznej i boiska wielofunkcyjnego oraz 

drewnianego pomostu i montaż elementów małej architektury 1 800 000,00 zł

13 zachodniopomorskie gmina kołobrzeski Siemyśl (gmina wiejska) 1 500 000,00 1 500 000,00

Budowa remizy strażackiej w m. Siemyśl, wraz z garażami, biurami, pomieszczeniami socjalnymi, salą szkoleniową, szatniami.

1 500 000,00 zł

14 zachodniopomorskie gmina koszaliński Będzino (gmina wiejska) 750 000,00 750 000,00

Opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Popowie (zniszczonej w wyniku pożaru w 2020).

750 000,00 zł

Środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego - wnioski rekomendowane przez Wojewodę na podstawie § 6 ust. 2b uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych 

przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662



15 zachodniopomorskie powiat koszaliński 2 500 000,00 2 500 000,00

Inwestycja polega na zakupie, instalacji i wdrożeniu systemu informatycznego pn. Elektroniczny system zarządzania domami pomocy społecznej 

(DPS) w Powiecie Koszalińskim. Celem budowy systemu jest poprawa opieki nad mieszkańcami DPS oraz zapewnienie im maksymalnie możliwej 

ochrony zdrowia w okresach epidemiologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zachorowania na COVID-19, oraz podczas 

występowania tzw. typowych jednostek chorobowych. System jest innowacyjny w skali kraju i Europy. Jego skuteczne wdrożenie stanowić 

będzie przykład dobrych praktyk w zakresie stacjonarnej opieki społecznej.
2 500 000,00 zł

16 zachodniopomorskie gmina koszaliński
Bobolice (gmina miejsko-

wiejska)
2 500 000,00 2 500 000,00

Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Bobolicach przy ul. Szkolnej na Przedszkole" obejmie parter i I piętro budynku głównego i 

przybudówki. Główne pomieszczenia to 5 sal zajęć dla 120 dzieci w wieku 3-6 lat. Każde z pomieszczeń w pełni wyposażone w odpowiednie, 

ergonomiczne meble, pomoce dydaktyczne i sprzęty. Zaplanowano również część administracyjną, niezbędne węzły sanitarne, kuchenne, 

gospodarcze i szatnie, a także część komunikacyjną, która zostanie w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. 2 500 000,00 zł

17 zachodniopomorskie gmina koszaliński Świeszyno (gmina wiejska) 2 100 000,00 2 100 000,00

Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Strzekęcino  i Niedalino w Gminie Świeszyno.

2 100 000,00 zł

18 zachodniopomorskie gmina łobeski
Łobez (gmina miejsko-

wiejska)
1 170 000,00 1 170 000,00

Budowa drogi gminnej w ul. Miodowej w Łobzie o dł. 333,72 m, szer. 5,0 m, kostka brukowa, kanalizacja a deszczowa i oświetlenie uliczne.

1 170 000,00 zł

19 zachodniopomorskie gmina łobeski
Łobez (gmina miejsko-

wiejska)
410 000,00 410 000,00

Wybudowanie oświetlenia dróg i chodników na trasie Łobez - Dalno o łącznej dł. 2837 m. Na trasę składają się dwa odcinki: odcinek chodnika 

wzdłuż drogi woj. o dł. 2253 m oraz oświetlenia drogi gminnej o dł. 584 m. Energooszczędne LED - 69 sztuk. W efekcie cała odległość od Dalna 

do Łobza zostanie oświetlona. Trasa ta jest powszechnie używana dla ruchu pieszego pomiędzy Łobzem a Dalnem.
410 000,00 zł

20 zachodniopomorskie gmina łobeski
Węgorzyno (gmina miejsko-

wiejska)
420 000,00 618 936,00

Celem inwestycji jest kompleksowa modernizacja sieci teleinformatycznej ze stacjami roboczymi, urz. aktywnymi i serwerami.

420 000,00 zł

21 zachodniopomorskie gmina łobeski
Dobra (gmina miejsko-

wiejska)
1 000 000,00 1 000 000,00

Przebudowa placu i poprawa warunków bezpieczeństwa przed zabytkowym Kościołem w Dobrej

1 000 000,00 zł

22 zachodniopomorskie gmina łobeski
Dobra (gmina miejsko-

wiejska)
1 000 000,00 1 060 000,00

Budowa Kaplicy Komunalnej w Dobrej dostosowanej do wymogów sanitarnych, warunków epidemicznych, spełniająca wszystkie kryteria 

bezpieczeństwa 1 000 000,00 zł

23 zachodniopomorskie gmina łobeski
Radowo Małe (gmina 

wiejska)
650 000,00 650 000,00

Modernizacja zabytkowego dworu zlokalizowanego w m. Dargomyśl, pełniącego rolę budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego. 

Remont budynku został nałożony przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łobzie. Ze względu na brak środków finansowych 

Gmina nie jest w stanie zrealizować tego remontu, a tym samym 10 rodzin straci dach nad głową. 650 000,00 zł

24 zachodniopomorskie gmina łobeski
Radowo Małe (gmina 

wiejska)
500 000,00 500 000,00

Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Radowo Małe. W ramach inwestycji planuje się montaż 

instalacji fotowoltaicznej na budynkach: Szkoły Podstawowej, Urzędu Gminy, Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej.

500 000,00 zł

25 zachodniopomorskie powiat łobeski 1 675 900,00 1 675 900,00

Przebudowa budynku na potrzeby nowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (dom dziecka) dla 14 wychowanków i 2 opiekunów (jest to 

maksymalna liczba wychowanków zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).  Inwestycja jest 

niezbędna w celu poprawnego funkcjonowania instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu

Łobeskiego. Opracowywany projekt przebudowy zakłada, że pomieszczenia przejętego budynku zostaną

wyremontowane i dostosowane do nowej funkcji. Parter zostanie przystosowany dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (m.in. pokój i 

łazienka dla

osoby niepełnosprawnej oraz pokój dla matki z dzieckiem).

1 675 900,00 zł

26 zachodniopomorskie gmina myśliborski
Barlinek (gmina miejsko-

wiejska)
1 050 000,00 1 500 000,00

Modernizacja przedszkola miejskiego nr 1 w Barlinku.

1 050 000,00 zł

27 zachodniopomorskie gmina myśliborski
Boleszkowice (gmina 

wiejska)
560 400,00 560 400,00

Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Chwarszczany

560 000,00 zł

28 zachodniopomorskie gmina myśliborski
Myślibórz (gmina miejsko-

wiejska)
1 000 000,00 1 000 000,00

Budowa i przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Myślibórz

1 000 000,00 zł



29 zachodniopomorskie powiat pyrzycki 1 700 000,00 1 700 000,00

Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczenie pandemii COVID-19. Zakup aparatury RTG oraz przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących 

przepisów budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach. Specjalistyczny sprzęt usprawni pracę placówki i 

umożliwi przeprowadzenie pełnej, szybkiej i precyzyjnej diagnostyki pacjentów chorych oraz podejrzewanych o zarażenie koronawirusem SARS-

CoV-2.
1 700 000,00 zł

30 zachodniopomorskie gmina pyrzycki Bielice (gmina wiejska) 5 000 000,00 5 000 000,00

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Swochowo wraz z przesyłem  ścieków do m. Bielice, gm. Bielice”. Projekt 

zakłada możliwość  przyłączenia instalacji sanitarnych do zbiorczego systemu oczyszczania ścieków. Realizacja zadania pozwoli na likwidację 

zbiorników bezodpływowych  co poprawi gospodarkę ściekową i ochronę wód na terenie gminy.
5 000 000,00 zł

31 zachodniopomorskie gmina sławieński Darłowo (gmina wiejska) 3 000 000,00 8 879 931,90

budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w m. Dąbki

3 000 000,00 zł

32 zachodniopomorskie gmina sławieński Malechowo (gmina wiejska) 832 780,00 832 780,00

Rozbudowa remizy OSP Pękanino.

832 780,00 zł

33 zachodniopomorskie gmina sławieński Postomino (gmina wiejska) 1 500 000,00 3 000 000,00

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja głębinowego ujęcia wody wraz z przebudową stacji uzdatniania wody, budową zbiorników 

wyrównawczych oraz zagospodarowaniem terenu w m. Łącko. Obiekt SUW zaopatruje w wodę na cele bytowo-gospodarcze głównie miejsc. o 

charakterze turystycznym Łącko,Jezierzany,Rusinowo,Naćmierz,Korlino,Łężek i Bylica. Realizacja inwestycji jest niezbędna z uwagi na jej 

strategiczne znaczenie dla mieszkańców w zakresie zapewnienia ciągłości dostaw wody oraz odpowiedniej jej jakości. 1 500 000,00 zł

34 zachodniopomorskie gmina stargardzki
Dobrzany (gmina miejsko-

wiejska)
2 100 000,00 2 100 000,00

Budowa ul. Spółdzielczej w Dobrzanach, w tym jezdnia o dł. 291 m, szer. 5,5, m, łączna pow. 600 m2, chodniki szer. 2,0 m i dł. 291 m, pow. 

Całk. 582 m2, zieleńce o szer. 1,0 m i dł. 291 m, pow. Całkowita 582 m2, oświetlenie uliczne, słupy z oprawami LED w ilości 11 sztuk, kanalizacja 

deszczowa 291 m, wpusty deszczowe 16 szt., kanał technologiczny na dł. 291 m, oznakowanie pionowe i poziome
2 100 000,00 zł

35 zachodniopomorskie gmina stargardzki
Stara Dąbrowa (gmina 

wiejska)
800 000,00 800 000,00

Budowa świetlicy kontenerowej o pow. Ol. 700 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w m. Białuń i Kicko. Budowa parterowa, 

zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, odprowadzanie ścieków komunalnych do istniejącej kanalizacji. Ogrzewanie pomieszczeń 

grzejnikami elektrycznymi. 800 000,00 zł

36 zachodniopomorskie gmina stargardzki
Chociwel (gmina miejsko-

wiejska)
4 000 000,00 9 000 000,00

Gmina Chociwel zamierza przeznaczyć pozyskane środki na realizację najważniejszej inwestycji tj. przebudowę oczyszczalni ścieków w 

aglomeracji Chociwel. Gmina ma podpisaną umowę na dofinasowane projektu z Urzędem Marszałkowskim w ramach której otrzyma 

dofinasowanie do 3 564 870,37 złotych. Po opracowaniu PFU uwzględniającego wzrost cen spowodowany pandemią COVID-19 okazało się, że 

koszt inwestycji może wynieść około 9 milionów złotych. Gminie zależy, aby zwiększona została liczba ludności korzystającej z systemu 

oczyszczania ścieków zgodnego z wymogami unijnymi.

1 500 000,00 zł

37 zachodniopomorskie gmina szczecinecki
Barwice (gmina miejsko-

wiejska)
4 250 000,00 5 000 000,00

Budowa 16 km drogi rowerowej Piaski - Stary Chwalim po śladzie rozebranej linii kolejowej.

4 250 000,00 zł

38 zachodniopomorskie gmina szczecinecki
Biały Bór (gmina miejsko-

wiejska)
1 353 852,00 1 692 315,68

Kompleksowa eko termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze.

1 353 852,00 zł

39 zachodniopomorskie gmina szczecinecki
Borne Sulinowo (gmina 

miejsko-wiejska)
3 200 000,00 4 000 000,00

Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy SP w Łubowie z zapleczem technicznym, magazynowym, higieniczno-

sanitarnym. 3 200 000,00 zł

40 zachodniopomorskie gmina świdwiński Brzeżno (gmina wiejska) 912 100,00 912 100,00

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej tłoczonej w miejscowości 

Brzeżno. 900 000,00 zł

41 zachodniopomorskie gmina wałecki
Tuczno (gmina miejsko-

wiejska)
1 058 897,00 1 058 897,00

Remont stacji uzdatniania wody w miejscowościach Płociczno i Rusinowo Gmina Tuczno.

1 000 000,00 zł

75 378 502,70 100 940 180,26 68 717 532,00 zł


