
ZARZĄ D POWIATU 
WRZFSIŃSKIEGO Załącznik do uchwały nr 383/2019 

Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dn. 15 października 2019 r. 

Lp. nr sprawy 
lokalizacja/miejsce 
realizacji zadania 

(gmina) 
Tytuł projektu Krótki opis zadania Całkowity przewidywany 

koszt projektu 

l. NPZ.0008.2.1.2019 
Gmina Miłosław/ 

Gorzyce 

Doposażenie placu zabaw 
o urządzenia linowe 

i sprawnościowe w miejscowości 
Gorzyce gmina Miłosław 

Planowane doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w 
Gorzycach o urządzenia: zjazd linowy 25m, czworokąt 

wielofunkcyjny, stożek o wysokości 2,7m, które służyć będzie 
mieszkańcom i dzieciom sołectwa jako miejsce rekreacji i spędzania 

wolnego czasu. Plac jest ogólnodostępny. 

23 985,00 zł 

2. NPZ.0008.2.3.2019 
Gmina Miłosław/ 

Miłosław 
Rodzinna Strefa Dziecka 

Jednodniowa impreza polegająca na zorganizowaniu sportowych i 
edukacyjnych atrakcji dla dzieci i ich rodzin. Planuje się 

przygotować również pokazy pierwszej pomocy wraz z ćwiczeniami 
na fantomach. Dla uczestników wydarzenia przewidziano drobne 
nagrody, upominki, medale, napoje i słodycze. Podczas imprezy 

planuje się również zorganizować punkt krwiodawstwa. 

10 000,00 zł 

3. NPZ.0008.2.4.2019 
Gmina Miłosław/ 

Orzechowo 

Wykonanie plenerowego miejsca 
rekreacji z kręgielnią, mini golfem 

i warcabami 

Wykonanie plenerowego miejsca rekreacji wyposażonego w 
urządzenia sportowo-rekreacyjne: kręgielnię o długości 11,5 m z 

kręglami i kulą, super golf-10 D z przeszkodami, dołkami i kijami 
do golfa o wymiarach 2,5 m x 2,5 m, warcaby z pionkami o 

wysokości 62 cm oraz z planszą z płyt gumowych i ramą (16 m2) 

24 759,00 zł 

I . NPZ.0008.3.1.2019 
Gmina 

Kołaczkowo/ 
Sokolniki 

Budowa strefy aktywności fizycznej 
Montaż siłowni zewnętrznej z następującymi urządzeniami: wahadło 
podwójne, orbitrek wolnostojący, jeździec wolnostojący, wyciskanie 

w pozycji siedzącej oraz 2 ławki. 
18 403,28 zł 

2. NPZ.0008.3.7.2019 Gmina Kołaczkowo/ 
Bieganowo 

Kierowco- Zwolnij. Montaż 
radarowego wyświetlacza prędkości 
MP- DPI przy drodze powiatowej nr 
2922P w miejscowości Bieganowo 

Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości MP-DPI o 
zasilaniu solarnym w miejscowości Bieganowo, przy drodze 

powiatowej nr 2922P (wjazd od strony miejscowości Gozdowo, przy 
szkole podstawowej, w okolicy kościoła. 

14 960,50 zł 

l. NPZ.0008.4.1.2019 
Gmina Nekla/ 

Targowa Górka 
Remont chodnika 

Zadanie polega na remoncie chodnika o długości 240 mb i 
szerokości 2 mb poprzez przełożenie kostki brukowej Odbiorcami 
zadania będą głownie mieszkańcy Targowej Górki i okolicznych 
miejscowości udający się na cmentarz i w kierunku Małej Górki. 

23 616,00 zł 

2. NPZ.0008.4.2.2019 
Gmina Nekla/ 

Podstolice 
Wieś na sportowo- siłownia street 

workout 

Wyposażenie boiska gminnego w zewnętrzną siłownię oraz 
 urządzenia do przeprowadzenia ćwiczeń wykorzystujących masę 

ciała ćwiczącego tzw. Siłownia Street Workout. 
18 268,07 zł 



Załącznik do uchwały nr 383/2019 
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dn. 15 października 2019 r. 

1. NPZ.0008.5.1.2019 
Gmina Września/ 

Strzyżewo 

Ćwiczymy ciało i umysł. Siłownia 
plenerowa i kącik szachowy w 

Sołectwie Strzyżewo 

Na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej w Strzyżewie 
planowane jest powstanie siłowni plenerowej wraz z kącikiem 

szachowym. Projekt zakłada zakup 7 urządzeń siłowni plenerowej 
oraz stolika do plenerowych szachów. 

25 000,00 zł 

2. NPZ.0008.5.2.2019 
Gmina Września/ 

Gulczewo 
Sport, przestrzeń, ład i porządek - 

Dla każdego coś miłego 

Projekt zakłada rozbudowę istniejącej siłowni zewnętrznej o nowe 
urządzenia, tj. kilka elementów do istniejącego placu zabaw, zakup 

zewnętrznego stołu do gry w piłkarzyki, zakup kosza na śmieci, 
stojaka na rowery i obrotowego rusztu do ogniska. 

25 000,00 zł 

3. NPZ.0008.5.5.2019 
Gmina Września/ 

Białężyce i 
Chocicza Wielka 

Budowa altan drewnianych z 
podłogą i wyposażeniem tj. stoły i 

ławki 

Montaż w Białężycach i Chociczy Wielkiej altan drewnianych 
zabudowanych do połowy, z podłogami oraz wyposażenie ich w 

stoły i ławki 
24 400,00 zł 

4. NPZ.0008.5.7.2019 Gmina Września/ 
Gutowo Małe 

Bezpieczna Powidzka w Gutowo 
Małe 

Założenie prewencyjnej radarowej tablicy świetlnej z panelem 
solarnym i konstrukcją wsporczą zawierających informację o 

punktach karnych, hasłem „zwolnij" oraz „dziękuję" oraz 
archiwizacją danych. Tablica byłaby zamontowana na wysięgniku. 

19 434,00 zł 

1. NPZ.0008.6.1.2019 Gmina Pyzdry/ 
Pietrzyków 

Edukacyjny Park Rozrywki 

Wykonanie edukacyjnego parku rozrywki — miejsca rekreacji, 
odpoczynku oraz nauki poprzez zabawę (m.in. ścieżka sensoryczna, 

tablice aktywności, ściana muzyczna). W strefie rekreacyjnej 
znajdzie się maxi domek z elementami ruchomymi rozwijający 

wyobraźnię oraz piaskownica. W strefie ekologicznej zamontowany 
zostanie ekologiczny sklepik z tablicą do rysowania, pojemnik do 

segregacji śmieci, ławeczki. Zasadzone zostaną drzewa i krzewy, o 
które dbać będą wychowankowie miejscowego przedszkola. 

25 000,00 zł 

2. NPZ.0008.6.3.2019 
Gmina Pyzciry/ 

Pyzdry 
Doposażenie placu zabaw pn. 

"Kubuś" cz. II 
Rozbudowa istniejącego placu zabaw oraz wymiana starych 

urządzeń. 
24 999,75 zł 
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