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Dotacja na siłownię w Niewieścinie
pozyskana
Znamy wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym
– Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Program cieszył się olbrzymim
zainteresowaniem. Do MSiT wpłynęło 1416 wniosków, z czego
pozytywnie zaopiniowano 792 na łączną kwotę ponad 54 mln zł w tym
pozytywnie oceniono wniosek Gminy Pruszcz, dzięki czemu gmina
otrzyma 18.300 zł dotacji na budowę siłowni zewnętrznej w
Niewieścinie...
więcej
14 czerwiec 2018 10:14

Droga Serock-Brzeźno dofinansowana
W puli 433 inwestycji w drogi lokalne w kraju znalazła się również
inwestycja Gminy Pruszcz. O dodatkowym naborze wniosków na
dofinansowanie dróg lokalnych z budżetu państwa dowiedzieliśmy się 5
kwietnia 2018r., termin przyjmowania wniosków został ogłoszony do 15
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kwietnia 2018r. Z uwagi na to, iż już wcześniej pracowaliśmy nad
projektem przebudowy drogi Serock-Brzeźno udało nam się
dostosować projekt do wytycznych zatwierdzonych przez Ministerstwo
Inwestycji i...
więcej

14 czerwiec 2018 10:11

Rozbudowa sieci wodociągowej
Prezes Spółki Komunalnej BŁYSK został zaproszony przez Marszałka
Województwa na podpisanie umowy o przyznanie pomocy finansowej
dla operacji "Rozwój infrastruktury wodnej na terenie gminy Pruszcz
poprzez przebudowę pompowni II stopnia stacji uzdatniania wody w
Topolnie i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Serock",
planowanej doi realizacji w ramach działania "Podstawowe usługi i
odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata
2014-2020....
więcej
05 styczeń 2018 12:41

Rozbudowa drogi
Gmina Pruszcz w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w 2017 roku zrealizowała
zadanie pn."Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości
Pruszcz od km 0+002,70 do km 1+001,32" o wartości 1.931.999,82
zł współfinansowane z: - dotacji celowej z budżetu państwa w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019 w kwocie 906.600,00 zł Gmina Pruszcz przekazała na
realizację...
więcej
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06 lipiec 2017 11:35

Budowa auli przy Zespole Szkół w Pruszczu

Realizacja inwestycji trwała od października 2016 roku do maja 2017r.
W ramach prac rozbudowano szkołę o pomieszczenie auli o pow. 130
m2 z możliwością prowadzenia zajęć gimnastycznych. Przy auli powstał
magazyn sprzętu sportowego oraz szatnia z wyjściem na boisko.
Wybudowano...
więcej
21 czerwiec 2017 10:27

Inwestycja termomodernizacji
Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Urzędu
Gminy w Pruszczu i budynków szkół podstawowych w miejscowościach:
Niewieścin i Łowinek - Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym realizowany w ramach polityki
terytorialnej, Umowy o dofinansowanie Nr WP-II-B.433.3.12.2016 z dnia
26.10.2016 r. - Projekt został ujęty w...
więcej
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Rozbudowa ulicy 3 Maja w Pruszczu
W kwietniu podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i
Mostów Kobylarnia S.A. na rozbudowę ulicy 3 maja w Pruszczu.
Inwestycja
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