V.

Planowane zadania i przedsięwzięcia do realizacji w latach 2008-2015

Lp

Nazwa zadania lub
przedsięwzięcia

1.

Modernizacja placu
zabaw dla dzieci wraz z
wyposaŜeniem

2.

Zagospodarowanie
zbiornika retencyjnego

3.

Zagospodarowanie
placu przy szkole i
kościele
Zagospodarowanie
placu przy pawilonie
handlowym wraz z
terenami zielonymi i
drogą boczną w
kier.Wierzbnika
Budowa boiska
wielofunkcyjnego wraz
z Skeitparkiem

4.

5.

Cel realizacji

Przeznaczenie

Stworzenie
moŜliwości
wypoczynku i
rekreacji dla
dzieci
Poprawa estetyki
wsi

Wykorzystanie przez
dzieci i rodzicówalternatywa
spędzania czasu
wolnego
Funkcja rekreacyjno wypoczynkowa

Poprawa estetyki
wsi

Okres
realizacji
(miesiąc,rok)
2008-2009

Harmonogram
realizacji
2008r. – wykonanie
dokumentacji
2009r.- realizacja
zadania

2008-2009

2008 r. – wykonanie
dokumentacji,
2009- realizacja zadania

Miejsce wypoczynku
i rekreacji
mieszkańców

2009-2010

2009r. – wykonanie
dokumentacji
2010 - realizacja

Poprawa estetyki
wsi

Miejsce wypoczynku
i rekreacji
mieszkańców

2009-2010

2009r. – wykonanie
dokumentacji
2010 - realizacja

Utworzenie bazy
rekreacyjnosportowej na
boisku LZS
Zapewnienie
bezpieczeństwa
p.poŜ.

Organizacja imprez
sportowych,
zagospodarowanie
czasu wolnego
Działalność jednostki
OSP

6.

Budowa remizy
straŜackiej

7.

Budowa ciągu pieszego
przy szkole i kościele

Zapewnienie
bezpieczeństwa

Dzieci i młodzieŜ

8.

Modernizacja drogi na

Zapewnienie

Mieszkańcy

2009-2010

2008-2010

2010

2008-2010

2009r. – wykonanie
dokumentacji
2010- realizacja
2008r. –rozpoczęcie
realizacji (dokumentacja)
2009-2010 – realizacja
zadania
2010r. (wykonanie
dokumentacji, realizacja)
2008r.- wykonanie

Kwota końcowa i
źródło jej
pozyskania
30.000,(środki PROW i
środki
Stowarzyszenia
80.000,(środki budŜetu
Gminy i środki
PROW)
40.000,Środki budŜetu
Gminy i środki
PROW
80.000,Środki budŜetu
Gminy i środki
PROW

200.000,Środki PROW
Środki budŜetu
Gminy
200.000,Środki OSP, środki
budŜetu gminy,
LEADER
50.000,Środki parafii
Środki PROW
500.000,-

boisko sportowe i
osiedle

bezpieczeństwa,
poprawa dostępu
do obiektów
sportowych i
osiedla
mieszkalnego
Rozwój integracji
społecznej, rozwój
działalności
sportowej

Sołectwa,
uŜytkownicy drogi

Mieszkańcy
Sołectwa, głównie
dzieci i młodzieŜ

2010-2011

2010r. – wykonanie
dokumentacji
2011r. realizacja zadania

2009- wykup obiektu od
RSP oraz wykonanie
programu funkcjonalno –
uŜytkowego dot.
remontu obiektu
2010 – wykonanie
remontu i zakup
wyposaŜenia

dokumentacji,
2009-2010 realizacja
zadania

9.

Modernizacja szatni na
boisku sportowym wraz
z budowa zaplecza do
imprez plenerowych

10.

Adaptacja budynku
RSP na Wiejski Dom
Kultury

Utworzenie bazy
kulturalnej oraz
miejsca spotkań
mieszkańców

Działalność
kulturalna,
działalność
organizacji
społecznych

2009-2010

11.

Renowacja ścian
kościoła, epitafia oraz
odwodnienie

Ochrona i
zabezpieczenie
zabytków

Parafia – mieszkańcy
Sołectwa
promocja, turystyka

2008-2012

12.

Budowa chodnika
wokół kościoła

Parafia- mieszkańcy
Sołectwa,
Promocja zabytków

2008-2010

13.

Renowacja głównego
ołtarza w Kościele

Poprawa estetyki,
ochrona
zabytków,
zachowanie
dziedzictwa
Ochrona
istniejących
zabytków

14.

Wymiana azbestowej
sieci wodociągowej

Poprawa jakości
wody pitnej

Zachowanie
dziedzictwa
narodowego,
promocja, turystyka
Mieszkańcy Sołectwa

15.

Modernizacja parkingu

Poprawa

UŜytkownicy drogi i

Środki budŜetu
Gminy,
środki PROW

200.000,Środki
stowarzyszenia LZS,
środki PROW,
środki Gminy
400.000,Środki budŜetu
Gminy
Środki PROW

2008r.
wykonanie
dokumentacji
2008-2010 realizacja
zadania
2008- wykonanie
dokumentacji
2010- realizacja zadania

500.000,Środki Parafii
Środki PROW,
WKOZ
100.000,Środki Parafii
Środki PROW
(LEADER)

2011-2012

2011- wykonanie
dokumentacje
2012- realizacja zadania

100.000,Środki Parafii
Środki PROW

2010-2011

2010- wykonanie
dokumentacji
2011- realizacja zadania

2012-2013

2012-wykonanie

150.000,Środki budŜetu
Gminy,
Środki PROW
100.000,-

16.

17

przy Wiejskim Centrum bezpieczeństwa w
Kultury
ruchu drogowym

obiektu

Dobudowanie punktów
oświetleniowych we
wsi
Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy
Szkole

Poprawa
oświetlenia
ulicznego
Utworzenia bazy
sportowej przy
szkole,
zapewnienie
warunków
realizowania
godzin wych.
fizycznego w
szkole
Zapewnienie
bezpieczeństwa
dzieci i młodzieŜy
(dojazdy do szkół)
Poprawa
bezpieczeństwa

Poprawa
bezpieczeństwa,
uŜytkownicy dróg
Dzieci szkolne oraz
młodzieŜ w godz.
popołudniowych

18.

Budowa 2 nowych wiat
przystankowych

19.

Modernizacja drogi
dojazdowej do
cmentarza

20.

Modernizacja drogi
dojazdowej do Remizy
OSP

21.

Wykonanie ogrodzenia
cmentarza

22

Modernizacja miejsca
spotkań mieszkańców
na boisku LZS wraz z
modernizacją piłkołapu
Promocja
miejscowości:
- ustawienie tablic
informacyjno-

23.

dokumentacji
2013- realizacja zadania
2010-213

2012-2013

2010-2013 – realizacja
na bieŜąco w zaleŜności
od potrzeb
2012- wykonanie
dokumentacji,
2013 – realizacja zadania

Środki budŜetu
Gminy, środki
PROW
50.000,Środki budŜetu
Gminy,PROW
500.000,Środki budŜetu
Gminy,środki
Ministerstwa Sportu,
PROW

UŜytkownicymieszkańcy Sołectwa

2009-2010

2009-2010 – wykonanie
dokumentacji, realizacja
zadania

30.000,Środki budŜetu
gminy

UŜytkownicy –
mieszkańcy sołectwa

2010-2012

Poprawa
bezpieczeństwa

UŜytkownicy drogi

2010-2012

80.000,Środki budŜetu
Gminy , środki
pozabudŜetowe RPO
120.000,Środki budŜetu
Gminy, środki RPO

Poprawa estetyki,
zabezpieczenie
terenu
Funkcja
rekreacyjnosportowa

Mieszkańcy

2013-2014

2010- wykonanie
dokumentacji
2011-2012-realizacja
zadania
2010- wykonanie
dokumentacji
2011-2012 realizacja
zadania
2013-2014 wykonanie
dokumentacji i realizacja

Mieszkańcy sołectwa

2013-2014

2013- przygotowanie
dokumentacji
2014- realizacja zadania

Wzrost
zainteresowania
miejscowością
przez turystów

Turystyka, promocja,
rekreacja

2008-2015

Realizacja na bieŜąco

50.000,Środki Parafii
Środki PROW
30.000,Środki
Stowarzyszenia,
środki PROW
30.000,
- środki
stowarzyszenia,
PROW

24.

turystycznych,
Wydanie publikacji
-organizacja imprez,
promocja lokalnego
produktu
Organizacja czasu
wolnego dla dzieci i
młodzieŜy oraz
dorosłych mieszkańców

oraz samych
mieszkańców
Gminy i Regionu

Poprawa jakości
Ŝycia dzieci i
młodzieŜy oraz
dorosłych

Mieszkańcy Sołectwa

2008-2015

Realizacja na bieŜąco

25.

RóŜnorodne formy
Poprawa jakości
dokształcania dorosłych Ŝycia
mieszkańców,
pogłębienie
wiedzy

Mieszkańcy Sołectwa

2008-2015

Realizacja na bieŜąco

26.

Budowa ścieŜki
rowerowej w kierunku
Michałowa –las

Rozwój turystyki i
aktywnej formy
wypoczynku

Funkcja rekreacyjnowypoczynkowa

2010-2012

2010- wykonanie
dokumentacji
2011-2012 – realizacja
zadania

400.000,Środki budŜetu
Gminy
Środki RPO,PROW

27.

Zagospodarowanie
terenów zielonych

Poprawa estetki

Poprawa estetyki

2008-2015

Realizacja na bieŜąco

20.000,Środki
Stowarzyszenia i
PROW

200.000,Środki
stowarzyszenia,
PROW, POKL,
GOKiS
150.000,Środki
stowarzyszenia,
PROW, POKL

