
ZEBRANIE WIEJSKIE 
W BEZRZECZU

7 luty 2017r. 



Mieszkańcy Sołectwa Bezrzecze

Według stanu na dzień 31 grudnia 
2016r. 4 408

Kobiety

Mężczyźni

Mężczyźni

2 267

2 141



Budżet Gmina na rok 2017

Dochody 101 327 474

Wydatki 98 727 474

Wydatki inwestycyjne 33 904 757 34 %



Inwestycje
Sołectwo Bezrzecze 
rok 2016  i  2017



Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Bezrzeczu







Parter



Piętro



Remont sali w PSP w Bezrzeczu 



Trójstronne negocjacje z Gminą Miasto Szczecin 
oraz stroną wojskową 

Ustalono, że z uwagi 
na problemy                             

i potrzeby 
komunikacyjne 
niezbędna jest 

budowa nowego 
połączenia 
drogowego





Planowany przebieg nowej drogi 



Przekrój  drogi 



Wystąpienie 
do strony 
wojskowej 

z dnia 
05 stycznia 

2017 r.



Budowa 
obiektu 

sportowego 
z basenem 

w Bezrzeczu 
– lokalizacja



Przykładowe           wizualizacje



Budowa obiektu 
sportowego                   
z basenem                   

w Bezrzeczu –
pozyskanie 

doradcy w sprawie 
przygotowania 

inwestycji                       
w formule PPP

Kontakt z 
Ministerstwem 

Rozwoju





Memorandum Informacyjne

W dniu 6 lutego 2017r. na stronie internetowej Gminy Dobra 

zamieszczone zostało na potrzeby testowania rynku 

wykonawców w związku z planowaną realizacją projektu 

partnerstwa publiczno-prywatnego pn.: „Budowa obiektu 

sportowego z basenem w Bezrzeczu”  Memorandum 

Informacyjne.

Nie stanowi ono oferty w myśl art. 66 kc, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Pzp. Celem memorandum 

informacyjnego oraz testów rynkowych jest w szczególności 

zbadanie realnego zainteresowania potencjalnych Wykonawców 

formułą PPP. 



Płyty drogowe

ul. Nad Ruczajem

ul. Parkowa



ul. Maciejki

ul. Bluszczowa



ul. Bukszpanowa ul. Kminkowa



Dnia 30.09.2016 r. została wprowadzona

organizacja ruchu w ciągu ulic Kminkowej,

Bukszpanowej, Berberysowej, Miętowej,

Maciejki, Bluszczowej, Tymiankowej,

Anyżkowej, Cynamonowej, Korzennej,

Platynowej i Parkowej.

Przedmiotowa organizacja ruchu na

wjazdach dróg publicznych wprowadziła

znak D-48 zmiana pierwszeństwa

z trójkątem wskazującym skrzyżowania

równorzędne - dotyczy całego osiedla.

Na wniosek mieszkańców uregulowano sprawę postoju w rejonie dróg
prowadzących na teren osiedla, na których natężenie ruchu w porze porannej
i popołudniowej jest największe, a parkujące obustronnie pojazdy na jezdni
utrudniają wjazd i wyjazd na teren osiedla. Oznaczono połączenia drogi publicznej
z drogami wewnętrznymi poprzez zamontowanie znaków D-46 droga wewnętrzna
i D-47 koniec drogi wewnętrznej.



ul. Górna 
ul. Bukszpanowa-

Zaściankowa



ul. Szkolna –
ustawienie 
barierek



Kanalizacja 
deszczowa 



Ulica 
Szkolna



Przebudowa drogi 
powiatowej 
Nr 3916Z 

w ciągu ulicy Koralowej 
i ulicy Górnej 

- dotacja dla Starostwa 
Powiatowego 
w Policach 



Konserwacja 
cieków wodnych

ul. Parkowa 

Wołczkowo-Bezrzecze ul. Bukszpanowa 

ul. Nowowiejska 



Budżet  rok  2017

Inwestycje 



Przebudowa rowu melioracyjnego na działce nr 42/2
i 42/1 obręb Bezrzecze na odcinku od wylotu
kanalizacji deszczowej przy ul. Promiennej do wlotu
przy ul. Zimowej 200 000 zł

Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
retencyjnym 3 100 000 zł

Budowa zbiornika wyrównawczego V200 300 000 zł

Wykonanie studni głębinowej 150 000 zł

Budowa sieci wodociągowej
z ul. Starowiejskiej do ul. Drozdowej 100 000 zł



Spłata wierzytelności
– budowa ul. Nowowiejskiej 227 000 zł

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej 3 700 000 zł

Budowa obiektu sportowego z basenem 100 000 zł

Stworzenie serca Bezrzecza = nowy plac
zabaw + nowa większa wiata z zadaszonym
grilem + nowe boisko wielofunkcyjne
w jednym miejscu 295 000 zł



Budowa nowego połączenia drogowego
Miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo
z Miastem Szczecinem 100 000 zł

Szkolenie dzieci w piłce nożnej 8 000 zł

Konserwacja cieków wodnych 35 000 zł

Progi zwalniające ul. Nowowiejska 35 000 zł

Ulica Szkolna – malowanie przejść
dla pieszych 5 000 zł

Płyty drogowe 1 500 000 zł

Zajęcia fitness 7 000 zł



DZIĘKUJEMY 
ZA   UWAGĘ


