
Zadania inwestycyjne na 2014 rok

      Inwestycje jakie są  planowane na terenie Gminy Rojewo współfinansowane są z różnych źródeł.

      Planowana jest budowa sieci wodociągowej w Starej  Wsi. Będzie mogło skorzystać z tego
wodociągu  19  osób.  Wodociąg  zaopatrzy  mieszkańców  w wodę  co  wpłynie  na  lepsze  warunki
życiowe. 
       W celu lepszego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży zostanie zbudowane boisko sportowe w
Wybranowie. Korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy wsi.
     Natomiast w Płonkówku planowana jest budowa infrastruktury rekreacyjnej. Celem tej inwestycji
jest integracja mieszkańców wsi podczas wspólnych spotkań. 
     Mieszkańcy wsi Jezuicka Struga również będą mieli miejsce do wspólnych spotkań, ponieważ
tam planowana jest budowa placu rekreacji i zabaw dla dzieci.  
     W planach jest także „opracowanie projektu na budowę drogi gminnej w Jezuickiej Strudze”.  
       „Przebudowa drogi gminnej nr 150210C w miejscowości Ściborze” pozwoli na  lepsze i szybsze
dotarcie do mieszkańców.
      Planowana  jest  „modernizacja  budynku  komunalnego  w Zawiszynie”,  w którym obecnie
znajduję się Ośrodek Zdrowia. Odnowienie budynku sprawi, że stanie się unowocześniony.
      Gmina Rojewo planuje skorzystać z Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e –
administracji i informacji przestrzennej.  Powodem jest rozwijające się społeczeństwo informacyjne,
które głównie korzystają z elektronicznego przekazu informacji.
      W ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko-
Pomorskim” Gmina Rojewo planuje zakup tablic  interaktywnych w klasach IV –VI.  Pozwoli  to
dzieciom na dobrą naukę. 
       Gmina Rojewo planuje zakup wozu bojowego dla OSP Rojewo. Głównym powodem zakupu
jest bezpieczeństwo mieszkańców gminy oraz ochrona środowiska.
       „Rekultywacja  składowisk  odpadów  w  województwie  kujawsko  -  pomorskim  na  cele
przyrodnicze”, gdzie zostanie przywrócona przyrodnicza wartość wysypiska w Rojewie. Planuje się
na tym terenie zbudować ścieżkę edukacyjną. 
       Gmina Rojewo zamierza zabudować Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w
miejscowości Rojewo. Pomoże to mieszkańcom gminy na zbiór odpadów i jego selekcję. 

      Gmina Rojewo zamierza skorzystać z dotacji unijnych w realizacjach inwestycji, które mają
powstać na terenie gminy.  Na realizację  zadań  inwestycyjnych zaplanowano  środki w wysokości
ponad 4 mln 700 tys. zł. Środki własne to ponad 1 mln zł. Większość środków finansowych będzie
pochodzić  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej.  Gmina  ma
zamiar skorzystać z dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych. Jednak głównym dofinansowaniem będą fundusze z Unii Europejskiej. Pochodzić
będą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.


