55 milionów dla powiatu iławskiego! Gruba kasa na lokalne
inwestycje popłynie z Polskiego Ładu [POZNAJ
DOFINANSOWANE ZADANIA]
data aktualizacji: 2021.10.25

Dla województwa to zastrzyk gotówki na poziomie ponad 1 miliarda 12 milionów złotych! Z
tego do powiatu iławskiego trafi w bezzwrotnych dotacjach kwota około 55 milionów.
Znamy wyniki naboru wniosków w ramach pierwszej edycji pilotażowego programu
Rządowy Fundusz Polski Ład.
Dotacje otrzymają m.in. wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z naszego powiatu.
Na jakie dokładnie inwestycje i w jakiej kwocie zostały przyznane środki z Polskiego Ładu,
przedstawiamy poniżej.
Gmina Iława
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Iława: 4,75 mln zł.
Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Iława: 6,8 mln zł.
f

Łącznie dla Gminy Iława: 11,55 mln zł.
Gmina Zalewo
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo: 5,87 mln zł.
Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora
Ewingi w Zalewie: 4,05 mln zł.
f
Łącznie dla Gminy Zalewo: 9,92 mln zł.
Miasto Lubawa
Budowa boiska piłkarskiego w Lubawie: 4 mln zł.
Budowa dróg osiedlowych w Lubawie: 2,79 mln zł.
Budowa ul. Władysława Asta - etap II i ul. Siostry Antoniny Schneider w Lubawie: 2,38 mln zł.
f
Łącznie dla Miasta Lubawa: 9,17 mln zł.
Powiat iławski
Budowa domu dziecka wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu: 5
mln zł.
f
Łącznie dla Powiatu Iławskiego: 5 mln zł.
Miasto Iława
Budowa żłobka miejskiego przy ul. 1 Maja w Iławie: 5 mln zł.
f
Łącznie dla Miasta Iława: 5 mln zł.
Gmina Kisielice
Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem
terenu: 5 mln zł.
f
Łącznie dla Gminy Kisielice: 5 mln zł.
Gmina Lubawa
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku msc. Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie uzupełnienie: 321 tys. zł.
Przebudowa drogi gminnej nr 147003N Kazanice - Rodzone w miejscowości Kazanice: 1,23
mln zł.

Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa: 2,19 mln zł.
g
Łącznie dla Gminy Lubawa: 3,74 mln zł.
Gmina Susz
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowości Piotrkowo: 550 tys. zł.
Rozbudowa głównej przepompowni sieci kanalizacyjnej Gminy Susz, położonej przy ul.
Iławskiej w Suszu: 2,34 mln zł.
f
Łącznie dla Gminy Susz: 2,89 mln zł.
Związek Gmin Jeziorak
Remont nawierzchni drogi w msc. Nowy Folwark - etap I oraz etap II: 2,39 mln zł.
h

Razem dla powiatu iławskiego: około 55 mln zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład jest skierowany do wszystkich samorządów w kraju. Jego celem jest
wyjście z kryzysu wywołanego pandemią Covid-19. Każda jednostka samorządu terytorialnego (JST)
czy związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie.
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Źródło:
https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/65783-55-milionow-dla-powiatu-ilawskiego-gruba-kasa-na-lokalne-inwestycje-pop
lynie-z-polskiego-ladu-poznaj-dofinansowane-zadania

