
Rok 2013 – inwestycje w Gminie Rojewo 
 

Gmina Rojewo realizuje zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków 

pozyskanych z zewnątrz. 

W roku 2013 Gmina Rojewo pozyskała dotacje z funduszy Unii Europejskiej i dotacje                        

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczki z tego 

funduszu. Pozyskane środki finansowe przeznaczono w większości na inwestycje                              

w infrastrukturę gminną.  

W gminie były realizowane 2 projekty wspófinansowane z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Jeden projekt 

dotyczył ochrony powietrza i polegał na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej 

tj. budynek szkoły podstawowej w Rojewicach i budynek archiwum gminnego w Rojewie. 

Drugi projekt realizowany w partnerstwie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim WK-P                     

w Toruniu dotyczy wyposażenia szkół gminnych w tablice interaktywne zostanie zrealizowany 

w 2014 roku. 

Gmina Rojewo uczestniczy również w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013. Cały program jest finansowany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii 

Europejskiej. Gmina zrealizowała w ramach tego programu 5 operacji (projektów) dotyczących 

głównie obiektów dla rekreacji i sportu. Zbudowano dwa boiska sportowo-rekreacyjne                      

w Liszkowie i Rojewie. Zadania inwestycyjne miały na celu poprawę warunków życia 

mieszkańców na terenach wiejskich poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, boisk 

sportowych dla młodzieży i placów rekreacji dla dorosłych. Pamiętając o rozwoju życia 

kulturalnego zrealizowano operację z zakresu wyposażenia świetlicy wiejskiej                                   

w Mierogoniewicach. W ramach PROW zrealizowano również zadania polegające                            

na modernizacji i budowie infrastruktury technicznej w postaci wodociągów                                       

w miejscowościach: Osieczek, Osiek Wielki, Glinki i Rojewice oraz kanalizacji w Jezuickiej 

Strudze.  

W sumie w Gminie Rojewo w 2013 roku zrealizowano projekty inwestycyjne                          

o wartości 2 571 857,00 zł. Dofinansowanie z UE odbywa się na zasadzie refundacji po 

złożeniu wniosków o płatność do instytucji zarządzających poszczególnymi programami. 

Wartość planowanego dofinansowania zewnętrznego ze wszystkich źródeł to 972 923,28 zł.  

W roku 2013 wymieniono pokrycia dachowe na budynkach komunalnych w ramach 

programu utylizacji azbestu, zbudowano drogę w Zawiszynie z dofinansowaniem Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych oraz zbudowano drogę dojazdową do piekarni w Rojewie                           

z  dofinansowaniem w połowie kosztów przez podmioty prywatne. 

Gmina Rojewo pozyskała również dotację z WFOŚiGW która została przeznaczona                     

na zadrzewienia terenów gminy. 

 

 


