Gmina Moryń

Kolejne duże projekty w Gminie Moryń zrealizowane
Wraz z końcem roku 2020 zakończono realizację kolejnych dużych projektów dofinansowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. tj.:
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu oraz Adaptacja budynku
poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy. Jednak projektów inwestycyjnych zakończonych w roku
2020, które finansowo wspierane były środkami zewnętrznymi było więcej. W ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizowano trzy projekty tj.:

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Objezierze,
2. Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu,
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moryń.

Łączna wartość projektów dofinansowanych z środków Unii Europejskiej, których realizacja zakończyła
się w ubiegłym roku przekroczyła 7,5 mln PLN, a kwota wsparcia to blisko 4,8 mln PLN.
W roku 2021 Gmina Moryń realizować będzie kolejne projekty dofinansowane z środków Unii Europejskiej. W zakresie
gospodarki wodno-ściekowej trwa realizacja projektu pt. Rozbudowa infrastruktury
wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń (RPO WZ 2014-2020), a wkrótce rozpocznie się budowa
oczyszczalni ścieków w Bielinie w ramach projektu pt. Budowa systemu oczyszczania ścieków w Sołectwie
Bielin (PROW 2014-2020).
Kontynuowane będą zadania inwestycyjne wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń na lata
2017-2023. Projekt pt. „Kuźnia Talentów” – adaptacja budynku dawnej kuźni na pracownię warsztatów
rękodzielniczych wraz z przystosowaniem sąsiedniego budynku (dawna remiza) na pomieszczenie
magazynowe z częścią wystawienniczą (RPO WZ 2014-2020) będzie realizowany w latach 2021 oraz 2022.
Łączna wartość projektów dofinansowanych z środków Unii Europejskiej, które realizowane będą w roku 2021 (nie
uwzględniono projektów w trakcie oceny) przekroczy 4,5 mln PLN, a kwota wsparcia to blisko 2,9 mln PLN.
W bieżącym roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowana zostanie kolejne zadanie tj. Przebudowa
ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności
infrastruktury drogowej wyższego rzędu. Koszt inwestycji wynosi 567.420,00 zł, kwota wsparcia to 453.936,00 zł
W dniu 08.01.2021 Gmina Moryń została poinformowana, że wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Pszczelarskiej
zamieszczono na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w 2021 roku ze środków Funduszu.
Przygotowywane są kolejne dokumentacje budowlane, które umożliwią ubieganie się ośrodki z Funduszu Dróg
Samorządowych w kolejnych latach.
W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Moryń w roku 2021 zakupi nowy wóz asenizacyjny.
Oczekujemy na wyniki II naboru, w ramach którego wnioskowaliśmy o wsparcie zadań
z zakresu gospodarki wodnościekowej, dróg gminnych oraz modernizacji obiektów szkolnych.
W grudniu 2020 roku Gmina Moryń złożyła dwa wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj.:
1. Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu,
2. Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacji o pieszych i rowerowych szlakach turystycznych
na terenie Gminy Moryń.
Wnioski Gminy Moryń zostały pozytywnie ocenione przez Radę Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa
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Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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