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1. Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją Stacji
Uzdatniania Wody w Karszewie oraz rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Młynarach.
W roku 2013 realizowano kolejny etap
wieloletniej inwestycji, na dofinansowanie
której podpisana została umowa w dniu 8
czerwca
2011r.
z
Samorządem
Województwa Warmińsko – Mazurskiego w
ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich
2007-2013
z
działania

„Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej”.

W 2013r. realizowano prace
polegające na budowie sieci
wodociągowej o długości 3782mb
wraz
z
przyłączami
do
nieruchomości na terenie kolonii wsi Zaścianki i Płonne oraz realizacji budowy
sieci na terenie wsi Karszewo, Włóczyska i Błudowo, modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody w Karszewie, oraz budowie kanalizacji ściekowej przy ul. 1
maja w Młynarach.
2. Plac zabaw z elementami twórczości lokalnej w m. Sąpy gm. Młynary.
Na dofinansowanie realizacji zadania podpisano umowę w dniu 22.02.2013 z
Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z działania „Małe
projekty’. Kwota dofinansowania wynosiła 21 641,66 zł, a w ramach zadania w

m. Sąpy gm. Młynary wykonano ogrodzenie placu zabaw, zakupiono i
zamontowano wyposażenie, przygotowano powierzchnie upadku, posiano trawę
i wyremontowano rurociąg drenarski.
3. Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 505 na cmentarz komunalny
w Młynarach.
W ramach zadania przebudowano zjazd z drogi wojewódzkiej przy cmentarzu
komunalnym. Utworzono 38m2 utwardzenia polbrukowego oraz obrzeże
ściekowe odprowadzające wody opadowe.
4. Budowa zbiornika bezodpływowego na działce nr 166, obręb Sąpy, gmina
Młynary.
W ramach zadania wykonano zbiornik kanalizacyjny dla budynku komunalnego
znajdującego się na dz. nr 166, obręb Sąpy gm. Młynary.
5. Aktywny i atrakcyjny staw w
Karszewie.
Na
dofinansowanie
przedsięwzięcia
podpisano
umowę
z
Urzędem
Marszałkowskim Województwa Warmińsko
– Mazurskiego w dniu 26 sierpnia 2013r. na
kwotę 9372zł w ramach konkursu: „Aktywna
wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Celem
zadania było zwiększenie estetyki i
atrakcyjności miejscowości Karszewo. W
ramach zadania zakupiono 2 rowery wodne
wraz
z
kamizelkami
ratunkowymi,
zakupiono kosiarkę i wykaszarkę w celu
pielęgnacji terenów zielonych wokół stawu, wykonano 3 przyczółki na
cumowanie zakupionych rowerów wodnych. W ramach pracy nieodpłatnej
mieszkańcy miejscowości wykonali prace związane z wykonaniem
przyczółków.

6. Zagospodarowanie terenu przy
stawie w Kurowie Braniewskim.
W ramach konkursu „Aktywna
wieś Warmii, Mazur i Powiśla”
organizowanego
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Warmińsko – Mazurskiego dnia
09.09.2013r. podpisano umowę na
dofinansowanie zadania w kwocie
10 000,00zł. Inwestycja polegała
na
zagospodarowaniu
terenu
znajdującego się przy stawie w m.
Kurowo Braniewskie gm. Młynary.
W ramach zadania zakupiono materiał nasadzeni owy w postaci 20szt. klonów
czerwonych, 50 szt. wierzby
płaczącej, 10szt. świerka srebrnego,
5 szt. jarzębiny pospolitej, oraz 2 szt.
brzozy brodawkowatej. W celu
nasadzenia
zakupiono
również
podłoże odpowiednie dla każdego
gatunku,
nasadzenia
zostały
wykonane przez mieszkańców w
ramach pracy własnej. Zakupiono
również 4 ławki i 2 kosze na śmieci.
W ramach realizacji wykonano
również miejsce na ognisko w
postaci paleniska wyłożonego kostką
kamienną, przy którym ustawiono 4
ławki z bali drewnianych.
7. Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Młynary w
2013r.
Na realizacje zadania uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 9053,27zł. W
ramach zadania usunięto 16,962 ton wyrobów zawierających azbest z
nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Młynary w postaci płyt eternitowych
falistych stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i
gospodarczych.

