Tabela Nr 16
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:
1. Zagospodarowanie terenu plaży nad Jeziorem Wapnica obejmującego budowę
budynku gospodarczo – sanitarnego, przebudowę pomostu i wykonanie instalacji
oświetleniowej plaży wraz z zagospodarowaniem terenu w Wapnicy
W dniu 21.12.2011r. została podpisana umowa numer 00262-6922-UM1600163/10 na
operację pn.: Zagospodarowanie terenu plaży nad Jeziorem Wapnica obejmującego budowę
budynku gospodarczo – sanitarnego, przebudowę pomostu i wykonanie instalacji
oświetleniowej plaży wraz z zagospodarowaniem terenu w Wapnicy”. Przedmiotowa
inwestycja realizowana jest w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na
lata 2007-2013.
Po podpisaniu umowy został ogłoszony przetarg, w którym wybrano firmę KABUD P.H.U.
Michał Kaszak z siedzibą w Choszcznie na wykonawcę przedmiotowego zadania. W dniu 26
marca 2012r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin zakończenia prac
ustalony został na dzień 26 sierpnia 2012r.
W dniu 26 marca 2012r. zostało złożone w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
w Stargardzie Szczecińskim zawiadomienie o rozpoczęciu budowy.
W dniu 20.08.2012r. podpisany został protokół końcowego odbioru robót oraz złożone
zostało zawiadomienie o zakończeniu budowy Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru
Budowlanego w Stargardzie.
Stopień realizacji zadania na dzień 20.08.2012r. - 100%
2. Dobudowa klatki schodowej i docieplenie budynku mieszkalnego Żukowo 5.
W dniu 20.02.2012r. podpisano umowę z pracownią projektową VIOLET-ARCH na
wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego na przedmiotowe zadanie.
W dniu 20 marca 2012r. Pracownia Projektowa przekazała dokumentację techniczną gminie
Suchań. Przedmiotowa dokumentacja oprócz opracowań techniczno – budowlanych zawierała
również wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
Gmina Suchań przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zmuszona była do uzyskania prawa
do dysponowania nieruchomością stanowiącą własność Agencji Nieruchomości Rolnej
bezpośrednio graniczącej z budynkiem Żukowo 5. W dniu 12.09.2012r. Aktem Notarialny
grunt należący do Agencji Nieruchomości Rolnych został nieodpłatnie przekazany na mienie
Gminy Suchań.

Ponadto w dniu 05.04.2012r. Wojewoda Zachodniopomorski Decyzja komunalizacyjna
stwierdził nabycie przez Gminę Suchań nieruchomości związanej z przedmiotową inwestycją.
W/w decyzją wymusiła na Gminie Suchań rozgraniczenie i uregulowanie granic
nieruchomości ściśle związany z zadaniem inwestycyjnym. Po przeprowadzonym
postępowaniu rozgraniczającym w dniu 08.02.2013r. wydana została decyzja zatwierdzająca
przebieg granic.
Biorąc powyższe pod uwagę konieczne jest wprowadzenie zmian w projekcie budowlanym.
Obecnie przystąpiono do prac projektowych – stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2012
r. stanowi 60%.
3. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na parterze i
strychu na lokale mieszkalne w Brudzewicach
W dniu 20.02.2012r. podpisano umowę z pracownią projektową VIOLET-ARCH na
wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego na przedmiotowe zadanie.
W dniu 20 marca 2012r. Pracownia Projektowa przekazała dokumentację techniczną gminie
Suchań. Przedmiotowa dokumentacja oprócz opracowań techniczno – budowlanych zawierała
również wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
W dniu 30 marca 2012r. uzyskałam decyzję pozwolenie na budowę.
Ponadto w dniu 29 marca 2012r. wystąpiłam z wnioskiem o finansowe wsparcie na tworzenie
lokali socjalnych do Baku Gospodarstwa Krajowego. W dniu 24 października 2012r. została
podpisana umowa dot. finansowego wsparcia.
W dniu 14.02.2013r. w drodze przetargu został wybrany wykonawca przedmiotowego
zadania firma KABUD Michał Kaszak z siedzibą w Choszcznie, z którym w dniu
15.03.2013r. podpisana została umowa na realizację zadania. Protokołem z dnia
18.03.2013r. wprowadzono Wykonawcę na teren nieruchomości objętej opracowaniem
projektowym oraz złożono w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
zawiadomienie o rozpoczęciu budowy. Planowany termin zakończenia robót 30.06.2013r.
Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2012r. . - 80%.
4. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Modrzewo gm.
Suchań etap III.
W dniu 21 czerwca 2012r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Zachodniopomorskiego w wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich został złożony
wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i

ludności wiejskiej na zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
miejscowości Modrzewo gm. Suchań etap III”.
W dniu 18.12.2012r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 –
2013.
Stopień realizacji zadania na dzień 26 marzec 2013r. - do końca marca podpisana zostanie
umowa z wykonawcą robót firmą STARKAN Marcin Pardus z siedzibą w Stargardzie.
Planowany termin zakończenia zadania 31.12.2012r.. - 60%
5. Rozbudowa budynku świetlicy na parterze o pomieszczenia sanitarne w Żukowie.
W dniu 20.02.2012r. podpisano umowy z pracownią projektową VIOLET-ARCH na
wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa
budynku świetlicy na parterze o pomieszczenia sanitarne w Żukowie”.
W dniu 20 marca 2012r. Pracownia Projektowa przekazała dokumentację techniczną gminie
Suchań. Przedmiotowa dokumentacja oprócz opracowania techniczno – budowlanego
zawierała również wniosek zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
W dniu 30.03.2012r. uzyskano decyzje pozwolenie na budowę.
Obecnie zlecone zostało do biura projektów rozszerzenie zakresu projektowego.
Konsekwencją czego jest konieczność wystąpienia o aneks do przedmiotowego pozwolenia
na budowę.
Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2012r.. - 40%.
6. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Brudzewice.
W dniu 04.04.2012r. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” z
siedzibą w Choszcznie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1.
Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na
funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji
lokalnych społeczności; „Program Operacyjny – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Przedmiotowy wniosek złożony został w
celu realizacji operacji pn.: „Utworzenie izby pamięci zespołu ludowego „Jutrzenki” w
Brudzewicach wraz z remontem świetlicy wiejskiej”
W dniu 06.09.2012r. podpisano mowę z Wykonawcą robót Przedsiębiorstwem PUH
Sp. z o.o. z siedzibą w Reczu.
W dniu 10.10.2012r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa
Zachodniopomorskiego o dofinansowanie przedmiotowego zdania.

W dniu 06.11.2012r. zakończono prace remontowo – budowlane na terenie nieruchomości.
Stopień realizacji zadania na dzień 06.11.2012r. - 100%
7. Przebudowa zaplecza szatniowo – sanitarnego wraz ze zmianą sposobu
użytkowania poddasza.
W dniu 04.04.2012r. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”
z siedzibą w Choszcznie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1.
Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na
funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji
lokalnych społeczności; „Program Operacyjny – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Przedmiotowy wniosek złożony został w
celu realizacji operacji pn.: „Utworzenie miejsca szkolenia, konferencji i spotkań wraz z
przebudową zaplecza szatniowo – sanitarnego na istniejącym obiekcie sportowym”
W dniu 01.08.2012r. podpisana została umowa na roboty budowlane z wykonawcą robót
firmą KABUD Michał Kaszak z siedzibą w Choszcznie.
W dniu 08.08.2012r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa
Zachodniopomorskiego o dofinansowanie przedmiotowego zdania.
W dniu 28.09.2012r. Wykonawca robót zgłosił zakończenie robót i gotowość do odbioru.
W dniu 15.10.2012r. złożono w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.
Stopień realizacji zadania na dzień 15.10.2012r. - 100%

