Informacja o pozyskiwaniu przez Gminę Sulejów środków zewnętrznych
na realizację działań w roku 2011 i 2012.

W 2011 r. działalność w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w dużej
mierze opierała się na realizacji zobowiązań z tytułu umów o dofinansowanie. Realizacja
projektów

opierała

się

na

prawidłowej

realizacji

zadań

zgodne

z

przyjętymi

harmonogramami rzeczowo-finansowymi i rozliczaniu wydatków w oparciu o terminowe
składanie wniosków o płatność do Instytucji Finansującej.
W

minionym

roku

realizowano

następujące

projekty

z

udziałem

środków

zewnętrznych :


„Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki
Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej
i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I” – w

ramach

projektu

zakończono przebudowę oczyszczalni ścieków w Sulejowie oraz kontynuowano
prace związane z budową kanalizacji sanitarnej na osiedlu Podklasztorze
i kolektora tłocznego łączącego pompownie ścieków P2 i oczyszczalnię ścieków.
Na dzień dzisiejszy projekt jest w końcowej fazie realizacji. W ubiegłym roku
złożono wnioski o płatność na kwotę 9 879 737,21 zł.

Zakończenie realizacji

projektu przewiduje się na dzień 30.06.2012 r.


„Poprawa

funkcjonowania

systemu

gospodarowania

odpadami

na

terenie Gminy Sulejów” - zgodnie z założeniami w 2011 r. w ramach projektu
powstała sortownia odpadów komunalnych na terenie oczyszczalni ścieków
w Sulejowie. Z tego tytułu otrzymano kwotę dofinansowania w wysokości
110 500,00 zł


„Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Biała” – złożono końcowy wniosek
o płatność, który został pozytywnie zweryfikowany. W ramach refundacji
poniesionych kosztów Gmina Sulejów otrzymała kwotę 441 857,81 zł.



„Gminne Święto Plonów - Dożynki w Gminie Sulejów 2010” – złożony
w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi końcowy wniosek o płatność został
pozytywnie

zweryfikowany.

W

związku

z

tym

Gmina

Sulejów

otrzymała

refundacje poniesionych kosztów w wysokości 17 379,19 zł.


„Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Sulejów”
Podpisano umowę o dofinansowanie projektu przewidujący refundację kosztów
poniesionych, przez Gminę Sulejów, na termomodernizację budynków Szkoły
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Podstawowej w Łęcznie oraz w Uszczynie. Zgodnie z końcowym wnioskiem
o płatność Gmina Sulejów otrzyma 321 264,56 zł dofinansowania ze środków
Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


"Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie" –
w minionym roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją
projektu.

W związku z kończącą się prognozą finansowa na lata 2007-2013 ograniczono
w znacznym stopniu możliwość aplikowania o środki pochodzące z Unii Europejskiej.
Jedynie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Gmina Sulejów aktywnie
aplikowała o środki zewnętrzne. W minionym roku wnioskowano o dofinansowanie
następujących projektów :
- „Budowa Centrum Sportowo-Kulturowo-Edukacyjnego we wsi Łęczno” –
projekt został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i otrzymał
dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwocie 500 000,00
zł. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie w wysokości 600 000,00 zł ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W tej sprawie Ministerstwo Sportu podejmie
decyzję w najbliższym czasie.
- „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Uszczynie” – projekt
został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i otrzymał dofinansowanie
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 110 256,00 zł.
- „Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sulejów” – projekt
odrzucono na etapie oceny formalnej wniosku.
Podsumowując w ramach realizowanych projektów w 2011 r. wdrożono i rozliczono
kwotę dofinansowania w wysokości 10 770 738,77 zł. Ponadto pozyskano na realizacje
kolejnych projektów kwotę 610 256,00 zł
W roku 2012 planujemy skorzystać z możliwości pozyskania środków zewnętrznych
na realizację następujących projektów:


Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie e-usług publicznych dla
mieszkańców Gminy Sulejów. Projekt polegać będzie na stworzeniu platformy e-usług
polegającej na umożliwieniu mieszkańcom załatwiania spraw urzędowych droga
elektroniczną
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Zakup nowoczesnych tabletów wraz z oprogramowaniem dla uczniów Gimnazjów z
terenu

Gminy

Sulejów.

Tablety

pozwolą

na

wykorzystanie

multimedialnych

programów edukacyjnych.


Budowa Placu Zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Sulejowie



Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Przygłowie



Dożynki Gminne 2012



Promocja Gminy Sulejów poprzez uruchomienie „wirtualnego spaceru” po gminie oraz
montaż tablic informacyjnych.
Ponadto chcemy wykorzystać środki pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki aby zrealizować projektu skierowane bezpośrednio do mieszkańców naszej gminy.

Przygotował
Krzysztof Podlewski
Referat Infrastruktury i Rozwoju
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