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Planowany budżet Gminy 
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Wszystkich mieszkańców gminy zainteresowanych dostę-
pem do Internetu  i usług teleinformatycznych gorąco zachę-
camy do odwiedzania Centrów Kształcenia na terenie gminy. 
Korzystanie z oferowanych usług i sprzętu jest bezpłatne.

Centrum Kształcenia 
na Odległość na Wsiach w Przelewicach

Czynne od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7:30 do 15:30

Centrum Kształcenia na Odległość 
– Wioska Internetowa w Laskowie

Czynne od wtorku do soboty w godzinach:
	 	
  wtorek   12.00 - 18:00
  środa   10.00 - 16:00
  czwartek  12.00 - 18:00
  piątek   12.00 - 18:00
  sobota     9.30 - 15.30

 Czynne od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 17:00 do 20:00

Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe 
na Wsi (ICEO) działające przy OSP Przelewice

FUNDUSZ SOŁECKI

W dniu 06. maja 2013 r. odbyły się wybory sołtysa w Sołectwie Laskowo. 
Nowym sołtysem została p. Teresa Sendłak

Gmina rozliczyła zadania dofinansowane UE:

• Adaptacja pomieszczeń na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską
 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne  
  w Laskowie;
• Raj dla dzieci – budowa placów zabaw w Gminie Przelewice.
 Całkowity koszt realizacji projektu – 428327 zł, uzyskana dotacja 
  – 259322 zł;
• Adaptacja pomieszczeń na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz  
 z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne w 
  Laskowie - został zatwierdzony wniosek o płatność i skierowany do 
  realizacji. Całkowity koszt realizacji projektu – 440884 zł, uzyskana 
  dotacja –  262212 zł.

Gmina jest w trakcie rozliczeń
 zadań dofinansowanych UE:

• Budowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury
  w Przelewicach;
• Rozbudowa, przebudowa i remont systemów wodno–kanalizacyjnych  
  w Gminie Przelewice – etap I;
• Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części 
  pomieszczeń  PG Przelewice na punkt przedszkolny.

Złożono wnioski w trakcie rozpatrywania:

• w listopadzie 2012 r. do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 na zadanie pn. „Remont budynku Dworku w Przelewicach – remont
 więźby dachowej wraz ze zmianą pokrycia dachowego”. Koszt 
 inwestycji:413746 zł, planowane dofinansowanie z MKiDN 194 405 zł,
 a  z WFOŚiGW 20000 zł;
• w maju 2013 r. do Zachodnipomorskiego Urzędu Małszałkowskiego 
 na  zadanie pn. „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lucinie
 wraz z budową placu zabaw w celu powstania Punktu Kultury i 
 Informacji  Rolniczej” o dofinansowanie zadania w ramach PROW 
 poprzez nabór ogłoszony przez Stowarzyszenie „Lidera Pojezierza”.
 Planowany koszt całkowity zadania: 513796 zł. Planowana kwota
 dofinansowania 415047  zł.


