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Lista projektów przyjętych do głosowania: 

 

 

Lp. Tytuł projektu Rodzaj 

projektu 

Opis projektu Kwota 

projektu 

brutto  

1 „Ścieżka rowerowa i chodnik” Twardy Budowa ścieżki rowerowej i 

chodnika w zakresie ul. Głowackiego 

ok. 990m.  

500.000 zł. 

2 „Modernizacja łazienek szkolnych w 

starym budynku szkolnym ZSO w 

Sochaczewie” 

Twardy Remont istniejących łazienek wraz z 

zakupem nowych urządzeń 

sanitarnych, biały montaż, 

ułożeniem terakoty i glazury oraz 

wymiany drzwi i oświetlenia. 

249.200 zł.  

 

3 „Kino letnie w Gminie Nowa Sucha”- Miękki Kino plenerowe przeznaczone dla 

wszystkich mieszkańców powiatu 

sochaczewskiego.  

15.000 zł. 

4 „Elektroniczna tablica wyników dla 

KS PROMYK Nowa Sucha” 

Twardy Elektroniczna tablica wyników 

usytuowana na terenie KS 

PROMYK Nowa Sucha.  

50.000 zł. 

5 „Modernizacja boiska twardego-

budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni  

do pchnięcia kulą przy ZSRCKU w 

Sochaczewie” 

Twardy Modernizacja boiska wraz z budową 

bieżni, skoczni w dal i rzutni do 

pchnięcia kulą przy ZSRCKU w 

Sochaczewie. 

775.342 zł. 

6 „Remont drogi powiatowej nr 3838 

Młodzieszyn- Iłów” 

Twardy Remont uszkodzonej drogi 

powiatowej nr 3838 od Starych Bud. 

na odcinku ok. 1,2 km.  

800.000 zł. 

7 „Język angielski dla każdego” Miękki Kurs nauki języka angielskiego dla 

mieszkańców z terenu powiatu 

sochaczewskiego.  

50.000 zł. 
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8 „Chodnik w Brzozowie Starym” Twardy Budowa chodnika w miejscowości 

Brzozów Stary przy drodze 

powiatowej Brzozów Stary-Iłów od 

Kościoła w kierunku Iłowa na 

długości 600m. 

360.000 zł. 

9 „Przebudowa drogi powiatowej nr 

3818 odcinka Ćmiszew-Parcel-Rybno” 

Twardy Przebudowa drogi powiatowej nr 

3818 od Ćmiszewa Parcel na 

odcinku ok. 1 km. 

800.000 zł. 

10 „Remont parkingów i dróg 

dojazdowych na terenie ZSCKP w 

Sochaczewie” 

Twardy Remont istniejących parkingów oraz 

dróg dojazdowych wewnętrznych do 

parkingów szkoły na terenie ZSCKP 

w Sochaczewie. 

556.944 zł. 

11 „Średniowieczne korzenie Powiatu 

Sochaczewskiego” 

Miękki Cykl  pokazów rycerskich na terenie 

powiatu sochaczewskiego. 

50.000 zł. 

12 „Przebudowa drogi powiatowej nr 

3826 w miejscowości Rokotów, 

Orłów i Marysinek, gmina Nowa 

Sucha” 

Twardy Przebudowa drogi powiatowej nr 

3826 od miejscowości Rokotów na 

odcinku ok. 1 km. 

800.000 zł. 

13 „Przebudowa drogi powiatowej 

3838W w miejscowości Miękinki” 

Twardy Przebudowa drogi powiatowej 

3838W od targowicy w Iłowie do 

końca miejscowości Miękinki. 

480.000 zł. 

14 „Przebudowa drogi powiatowej nr 

3808 w obrębie Lasotka” 

Twardy Przebudowa  uszkodzonej drogi 

powiatowej nr 3808 w obrębie 

Lasotka o długości ok. 1 km. 

800.000 zł. 

15 „Przebudowa skrzyżowania wraz z 

budową sygnalizacji świetlnej w 

miejscowości Żuków” 

Twardy Przebudowa skrzyżowania dróg 

powiatowych w miejscowości 

Żuków wraz z budową sygnalizacji 

świetlnej. 

800.000 zł. 

16 „Przebudowa drogi 3818W pomiędzy 

ul. Łowicką a obwodnicą Sochaczewa” 

Twardy Przebudowa drogi 3818W pomiędzy 

ul. Łowicką a obwodnicą 

Sochaczewa. 

800.000 zł. 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie 


