
 

 

„Budowa Instalacji C.O. oraz kotłowni w świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu, 

Przebudowa, rozbudowa oraz remont świetlicy w Rusku” 

„Remont, przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w 
Goczałkowie z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej dla 

odwodnienie budynku” 

„Remont, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stawiskach” 

„Remont świetlicy wiejskiej w Olszanach  z przebudową części 
pomieszczeń na kotłownię, wykonaniem instalacji c.o. i wymianą 

 instalacji elektrycznej” 

 

 

Cztery wiejskie świetlice: w Rusku, Goczałkowie, Olszanach i Stawiskach zostaną 

wyremontowane i odnowione dzięki dofinansowaniu z PROW 2007-2014. 

Na XLII Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu w dn. 30 lipca 2013 r. wprowadzono do 

budżetu nowe zadania i środki, przeznaczone na remont czterech gminnych świetlic w 

Rusku, Goczałkowie, Olszanach i Stawiskach. Jest to skutek otrzymania dofinansowania 

przez gminę Strzegom - w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Złożone na przełomie 2012/2013 roku cztery 

wnioski o dofinansowanie zadań przebudowy i remontu świetlic wiejskich w Rusku, 

Goczałkowie, Olszanach i Stawiskach zostały pozytywnie ocenione i uzyskały 

dofinansowanie.  
 

Zmiany budżetu gminy Strzegom wprowadzone mocą uchwały polegają na przesunięciu 

wydatków o kwotę 80 000 zł z rezerwy ogólnej na poszczególne zadania inwestycyjne:   

 

25 000 zł - na zadanie pn. Przebudowa, rozbudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w Rusku,  

 

15 000 zł - na remont i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Stawiskach,  

 



25 000 zł - na zadanie pn. Remont świetlicy wiejskiej w Olszanach  

 

15 000 zł - na remont, przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Goczałkowie.  

 

Nadmieńmy, że możliwe dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” to 

maks. 75% kosztów kwalifikowanych i zgodnie z złożonymi wnioskami wynosi 

odpowiednio: 

 

- 500 tys. zł dla zadania „Przebudowa, rozbudowa oraz remont świetlicy w Rusku” (przy 

całkowitym  koszcie - 838 534,41zł) 

 

- 216 tys. zł dla zadania „Remont, przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w 

Goczałkowie z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej dla odwodnienie budynku” 

(przy całkowitym  koszcie – 498 906,64 zł) 

 

-  300 tys. zł dla zadania „Remont, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stawiskach” 

 (przy całkowitym  koszcie  491 944,93 zł) 

 

- 382 tys. zł dla zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Olszanach  z przebudową części 

pomieszczeń na kotłownię, wykonaniem instalacji c.o. i wymianą  instalacji elektrycznej” 

(przy całkowitym  koszcie  626 678,71 zł), 

 

Planowane zakończenie  tak ważnych dla gminy inwestycji nastąpi w 2014 r. Warto dodać, że 

w tej kadencji, ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wyremontowano świetlice 

wiejskie w Stanowicach i Tomkowicach. W latach 2011-13 wykonano też remonty obiektów 

w Bartoszówku, Żółkiewce, Godzieszówku oraz Rogoźnicy. W ramach działania „Odnowa i 

rozwój wsi” w 2011 r. zainstalowano również ogrzewanie w świetlicy w Międzyrzeczu. 

Ponadto otwarto świetlicę wiejską w Granicy i odremontowano obiekt w Kostrzy.  
 


