
Planowane działania inwestycyjne Gminy na najbliższe miesiące

Gmina  Cedry  Wielkie  aktywnie  uczestniczy  w  pozyskiwaniu  środków  unijnych  z  nowej
perspektywy   finansowej  na  lata  2014-2020.  Aktualnie  w  Urzędzie  Marszałkowskim
Województwa  Pomorskiego  rozpatrywane  są  4  projekty  opracowane  przez  Gminę,
a mianowicie:

a)  „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Giemlice, Długie Pole, Leszkowy,
Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie”

b) „Lepszy start młodego Żuławiaka”
c) „Upowszechnienie  i  podnoszenie  jakości  edukacji  przedszkolnej   w gminie  Cedry

Wielkie”
d) „Budowa drogi gminnej  w Cedrach Wielkich, ul. Mickiewicza od DW 227 do działki

nr 354/8” 
Łączny koszt  w/w inwestycji  to  ponad 20 mln  złotych,  z  czego największy koszt  blisko
13 mln zł stanowić będzie budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Giemlice, Długie
Pole i Leszkowy. W ramach tego projektu staramy się o uzyskanie 85% środków z funduszy
unijnych.  Gmina  aplikowała  również  o  środki  w  tzw.  projektach  edukacyjnych,  gdzie
dofinansowanie wynosi  95%. Pierwszy projekt obejmuje doposażenie placówek szkolnych
w sprzęt multimedialny oraz organizację zajęć dodatkowych dla uczniów oraz kursów dla
nauczycieli,  natomiast  drugi  przekształcenie  budynku  po  byłej  Szkole  Podstawowej
w Trutnowach w przedszkole oraz organizację w nim zajęć dla 25 dzieci. W ramach projektu
„przedszkolnego”  zaplanowaliśmy  również  doposażenie  oddziału  przedszkolnego
w  Koszwałach  oraz  Przedszkola  Samorządowego  w  Cedrach  Małych.  Projekt  obejmuje
ponadto organizację  wspólnie  z partnerami:  Fundacją EduFan oraz Fundacją NOVA zajęć
edukacyjnych  dla  dzieci  oraz  studiów podyplomowych  i  kursów dla  nauczycieli.  Ostatni
wniosek polegający na modernizacji  ulicy Mickiewicza ma na celu ułatwienie dojazdu do
terenów inwestycyjnych w miejscowości Cedry Wielkie. Rozstrzygnięcie konkurów z uwagi
na duże zainteresowanie i znacznie większą ilość chętnych niż środki finansowe przewidziane
przez Urząd Marszałkowski na realizację poszczególnych działań przesunięto na przełom III
i IV kw. br. Wierzymy, że przygotowane dokumenty aplikacyjne otrzymają pozytywną ocenę i
będziemy mogli zrealizować zaplanowane inwestycje.
   Obecnie  Gmina  przygotowuje  dokumentacje  aplikacyjną  na  konkursy,  które  zostaną
ogłoszone przez Urząd Marszałkowski w IV kwartale br. W grudniu Gmina zamierza złożyć
3 wnioski na projekty turystyczne, a mianowicie:

a) „Pomorskie Szlaki Kajakowe” – budowa przystani kajakowych w miejscowościach
Trzcinisko i Błotnik

b) „Rozbudowa  przystani  żeglarskiej  w  Błotniku”,  w  ramach  przedsięwzięcia
strategicznego  pn.:  „Rozwój  oferty  turystyki  wodnej  w  obrębie  Pętli  Żuławskiej
i Zatoki Gdańskiej”.

c) „Pomorskie  trasy rowerowe o  znaczeniu  międzynarodowym R-10 i  Wiślana  Trasa
Rowerowa (R-9)”

Koszt  w/w przedsięwzięć  to  ponad  8  mln  złotych.  Są  to  inwestycje,  które  mają  na  celu
pobudzenie  ruchu  turystycznego  na  terenie  naszej  gminy  oraz  zachęcenie  naszych
mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Najdroższą inwestycją
będzie  budowa  trasy  rowerowej  po  wałach  od  miejscowości  Błotnik  do  miejscowości
Giemlice oraz łącznika od przystani żeglarskiej w Błotniku do ul. M. Płażyńskiego w Cedrach
Wielkich. Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.



   Gmina  planuje  również  aplikowanie  o  środki  na  poprawę  efektywności  energetycznej
w  budynkach  mieszkaniowych  i  budynkach  użyteczności  publicznej  w  Gminie  Cedry
Wielkie.  W  ramach  tego  projektu  planujemy  wykonanie  prac  termomodernizacyjnych
w następujących obiektach:

 Szkoła Podstawowa w Giemlicach
 Budynek po byłej Szkole Podstawowej w  Trutnowach
 Budynek Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich
 Komunalny Budynek Mieszkalny w Cedrach Wielkich
 Komunalny Budynek Mieszkalny w Giemlicach

Projekt zostanie złożony w IV kwartale br. Aktualnie opracowywane są audyty energetyczne
w/w obiektów, a szacunkowy koszt prac to blisko 2 mln złotych.
   Oprócz w/w inwestycji Gmina planuje również aplikowanie o  środki do Lokalnej Grupy
Działania  „Trzy  Krajobrazy”.  Z  tych  środków  zaplanowaliśmy  zgodnie  z  sugestiami
mieszkańców budowę  boiska sportowego przy Szkole  Podstawowej   w Wocławach  oraz
budowę  siłowni  zewnętrznych  w  wybranych  miejscowościach  Gminy  Cedry  Wielkie.
Przewidywany termin ogłoszenia konkursu przez LGD to październik br., natomiast realizację
przewidzieliśmy na 2017 rok. Planowany koszt tych inwestycji to blisko 460 tys. zł
   Aktualnie przygotowane są przez Instytucje Zarządzające dokumenty w celu podpisania
umowy na realizację następujących projektów:

a) „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich” -
Gmina  aplikowała  o  środki  na  realizację  w/w  inwestycji  z  Ministerstwa  Sportu
i  Turystyki.  Przewidywany koszt  to  blisko 10 mln  z  czego Ministerstwo przekaże
dotację w wysokości 2,5 mln złotych.

b) „Pomorscy  Partnerzy  e-Rozwoju”   -  jest  to  projekt  partnerski.  Głównym
beneficjentem projektu jest Certes Sp. z o.o. Gmina Cedry Wielkie jest jednym z 15
samorządów uczestniczących w projekcie. Całkowity koszt:  ok. 2,5  mln zł. Projekt
ma na celu wykonanie elektronizacji procesu obsługi podatkowej i administracyjnej w
urzędach ,  doskonalenie  kompetencji kadr  urzędów  w  zakresie  podatków  i  opłat
lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

Tak kształtują się zamierzenia inwestycyjne Gminy na najbliższe miesiące. 


