Załącznik do uchwały nr 167/XVIII/12
Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 07.05.2012
Tabela 5. Priorytetowe zadania inwestycyjne na lata 2010-2017

L.p

Nazwa projektu

Opis planowanych zadań

Cel projektu

Harmonogram
realizacji

Szacunkowy
koszt
zadania
(w PLN)
400.000

Planowane
źródła
finansowania

1.

Modernizacja i
remont świetlicy
wiejskiej w
Ostrowążu

- remont pokrycia
dachowego,
- wykonanie docieplenia,
- wymianę instalacji
elektrycznej,
- roboty remontowe sali
świetlicy,
- roboty remontowe
kuchni,
- roboty remontowe
wejścia głównego i
sanitariatów,
- zakup stołów, krzeseł,
wyposażenie do kuchni.

- Zaspokojenie
potrzeb
mieszkańców w
zakresie spędzania
wolnego czasu i
rozrywki
- Kultywowanie
tradycji wiejskich
- Integracja lokalnej
społeczności
- Poprawa estetyki
miejscowości.

2.

Budowa drogi w
miejscowości
SzyszynekOstrowąż
Budowa
oświetlenia
ulicznego i
wymiana opraw
oświetleniowych
na

-nawierzchnie asfaltowe,
rowy odpływowe

- Poprawa
warunków życia
mieszkańców

2010

350.000

Budżet Gminy

-budowa nowych słupów
oświetleniowych, dobudowa
izolowanego przewodu oraz
wymiana opraw wraz
żarówkami na
energooszczędne

- Poprawa stanu
oświetlenia
drogowego i
obniżenie jego
energochłonności
- Poprawa

2010 – 2017

50 000

Budżet Gminy

3.

2010 – 2011

Budżet Gminy
PROW 20072013
Środki własne

1

energooszczędne
4.

Budowa i remont
chodników w
Ostrowążu

5.

Budowa dróg na - ułożenie nawierzchni
terenie
sołectwa asfaltowej
Ostrowąż

6.

Budowa parkingu
przy świetlicy
wiejskiej
w Ostrowążu

- ułożenie nawierzchni z
kostki brukowej

7.

Prace
konserwacyjne
zabytkowego
Kościoła
Parafialnego p.w.
Niepokalanego
Serca NMP i Św.
Jakuba Ap. w
Ostrowążu
Budowa
chodników na
cmentarzu
parafialnym w

- konserwacja konstrukcji
drewnianej ścian kościała

8.

-ułożenie nowej nawierzchni
z kostki brukowej wraz z
obrzeżami oraz poprawa
istniejącej nawierzchni z
kostki brukowej,

-ułożenie chodników z kostki
brukowej wraz z obrzeżami

bezpieczeństwa
mieszkańców
- Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
- Poprawa estetyki
miejscowości
- Poprawa
warunków życia
mieszkańców
- Poprawa układu
komunikacyjnego
- Poprawa estetyki
przestrzennej
miejscowości
- Poprawa
warunków
prowadzenia
działalności przez
OSP
- Zaspokojenie
potrzeb
duchowych i
kulturalnych
mieszkańców

- Zaspokojenie
potrzeb
duchowych i
kulturalnych

2011 - 2012

100 000

Budżet Gminy
Środki UE
Budżet
Powiatu
Konińskiego
Budżet Gminy
FOGR

2011 - 2017

100 000

2012

50 000

Budżet Gminy

2012

50 000

Budżet Gminy
Środki Parafii
RzymskoKatolickiej
WRPO

2013

70 000

Budżet Gminy

2

Ostrowążu

9.

Organizacja
imprez
sportowych i
kulturalnych

- festyny, koncerty,
organizacja lokalnych
rocznic,
- organizowanie zawodów
sportowych,
- organizowanie kursów w
miarę potrzeb mieszkańców,

10.

Modernizacja
istniejącego boiska
sportowego na
terenie Szkoły
Podstawowej

- Wymiana nowej murawy
trawiastej
- zamontowanie
piłkochwytów i bramek
-zamontowanie urządzeń
siłowych

mieszkańców
- Poprawa estetyki
cmentarza
Integracja
społeczności,
aktywne spędzanie
czasu wolnego
kultywowanie
tradycji i
zwyczajów
regionalnych.
Zaspokojenie
potrzeb dla
wszystkich
mieszkańców w
zakresie
aktywnego
spędzenia czasu
wolnego i
rozrywki
sportowej

2011-2017

2013

30 000

Środki własne
Budżet Gminy

72.000,00

Budżet Gminy
Środki UE

Źródło: Opracowanie własne
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