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PLAN INWESTYCYJNY 
NA LATA 2016-2020 

 
 
Polityka inwestycyjna samorządu jest jedną z podstawowych funkcji publicznych, dzięki 
której mamy możliwość wpływu na polepszenie standardów i poziomu życia mieszkańców. 
Planowanie inwestycji jest ściśle związane z zarządzaniem finansowym i jako jego 
instrument oddziałuje bezpośrednio na funkcjonowanie i rozwój gminy. Poza tym pozwala na 
racjonalne zarządzanie środkami publicznymi w sposób skoordynowany i zgodny z planami 
rozwoju oraz stwarza warunki dla pozyskiwania środków zewnętrznych, w szczególności ze 
środków funduszy pomocowych i środków Unii Europejskiej. Służy także promocji rozwoju 
gminy wśród inwestorów prywatnych poprzez określenie kierunków rozwoju inwestycyjnego 
oraz wskazanie obszarów współpracy pomiędzy inwestorami publicznymi i prywatnymi. 
Plan Inwestycyjny obejmuje listę zadań inwestycyjnych, przewidzianych do wykonania w 
zakresie lat 2016-2020. Ponadto stanowi wykaz inwestycji, w odniesieniu do których 
prowadzone są prace związane z opracowaniem fazy wstępnej (prace przygotowawcze, 
projektowe i analityczne, uzyskiwanie decyzji itp.). 
Poniżej wykaz inwestycji planowanych do realizacji w latach 2016-2020. 
 

Lp. Nazwa zadania 

1.      Rozbudowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 

2.      Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody. 

3. 
Dalsza modernizacja dróg gminnych np. poprzez nawiezienie kruszywa min. 
w Szczytnikach, Naborówcu i Starych Olszynach. 

4. Przebudowa drogi Szczytno 301232. 

5. 
Dalsza informatyzacja jednostek gminnych i Urzędu tj. łącza internetowe, 
nowe serwery, itp. 

6. 
Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego idąca w kierunku urządzeń 

energooszczędnych. 

7. 
Montaż ogrodzenia boisk, min. w Nowych Wrońskach oraz doprowadzenie 
mediów wodnych i elektrycznych. 

8. 
Rozbudowa monitoringu obiektów gminnych, tj. szkoły, boiska, OSP, place 
zabaw. 

9. 

     Dalsza poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesienie jakości 

życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę 

dróg gminnych min.: 



-  przebudowa drogi we wsi Nowe Olszyny, 

-  przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła, 

-  przebudowa drogi gminnej we wsi Stróżewo, 

-  przebudowa drogi gminnej we wsi Złotopolice 

-  przebudowa ulicy w Kroczewie 

-  przebudowa drogi w Załuskach 

10. 

Drogi gminne nieutwardzone połączone z drogami wyższej kategorii 

wymagające ze względu na bezpieczeństwo ruchu przebudowy bądź 

modernizacji oraz drogi utwardzone nawierzchnią asfaltową, które ze względu 

na stan techniczny wymagają przebudowy lub modernizacji. 

11. Rozbudowa infrastruktury sportowej w SP Kamienica i SP Stróżewo. 

12. 
Rozwój bazy wypoczynkowej dla mieszkańców gminy, tj. place zabaw, montaż 
urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu, ścieżki dydaktyczno-
przyrodniczo-turystyczne. 

13. 
Opracowanie i sukcesywne wprowadzanie projektu budowy ścieżek 
rowerowych. 

14. Dalsza termomodernizacja obiektów gminnych. 

15. Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

16. 
Sukcesywny zakup i wymiana samochodów dla OSP, Urzędu Gminy i 
szkolnego gimbusa. 

17. Realizacja zadań związanych z Funduszem Sołeckim 
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