
 

Załącznik nr 3 do Raportu 

 

 

Wykaz zadań z dofinansowaniem zewnętrznym w 2018 roku 

 

 

Nazwa zadania, 

nr osi 

priorytetowej i 

działania 

Wartość 

całkowita 

zadania 

/PLN/ 

Nr umowy/ 

Data podpisania 

umowy 

Wartość 

dotacji 

/PLN/ 

% dotacji 

Data 

rozpoczęcia 

zakończenia 

Wskaźniki Przedmiot projektu 

 

I. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

1. 

Bobrza, refundacja 

konserwacji Muru 

oporowego, 

integralnej części 

Zakładu 

Przemysłowego 

zwanego Zakładem 

Wielkopiecowym w 

Bobrzy – Etap I, lata 

1825-1826: roboty 

renowacyjne części 

południowej Muru 

 

Program: Ochrona 

zabytków 2018 

623.225,06 

Złożony wniosek  

26.03.2018 r. 

 

302.333,64 48,51% 

Projekt nie 

otrzymał 

dofinansowania 

- liczba zabytków 

nieruchomych 
poddanych pracom 

konserwatorskim, 

restauratorskim 
lub robotom 

budowlanym – 1 

szt. 
- liczba 

dokumentacji i 

inwentaryzacji 
wykonanych w 

ramach zadania – 

1 szt. 
- powierzchnia 

zabytku poddana 

pracom 

konserwatorskim, 

restauratorskim 

lub robotom 
budowlanym – 

918,60 m2 

Celem zadania jest przywrócenie wartości i zachowanie materialnego 
dziedzictwa kulturowego XIX-wiecznego zabytku techniki, realizowane 

poprzez roboty renowacyjne i remontowe części południowej korony 

muru i strony zewnętrznej oraz wewnętrznej muru, a także udostępnienie 
zabytku na cele publiczne. Celami pośrednimi zadania są: renowacja  i 

konserwacja w części najbardziej narażonej na zniszczenie, ochrona i 

zabezpieczenie obiektu w celu poprawienia komfortu zwiedzania, 
pozytywny wizerunek zabytku zwiększający napływ turystów do Gminy.  

Realizacja obejmuje następujące fazy robót: renowację korony muru, 

muru od strony zewnętrznej i wewnętrznej, uporządkowanie terenu. 
Wykonane zostanie uzupełnienie ubytków muru, przemurowanie warstw 

licowych w układzie pierwotnym poziomym, usunięta roślinność oraz 

wykonane zakotwienie, dylatacja oraz  hydrofobizacja powierzchni. 
Zostaną usunięte luźne elementy, wykonane będą przemurowania 

skorodowanych fragmentów trzonu i zlikwidowane pęknięcia. Korona 

muru zostanie oczyszczona z roślinności, ze spękanej warstwy 
betonowej, wykonane zostaną przemurowania ze specjalistycznej 

mineralnej zaprawy wodoszczelnej. Wykonane zostanie także 

zabezpieczenie korony muru przed wnikaniem wód opadowych 

polegające na wykonaniu izolacji poziomej w formie elastycznej 

powłoki uszczelniającej. Do rekonstrukcji zostaną wykorzystane 

specjalne preparaty, a do uzupełnienia ubytków muru (warstwy licowej i 
trzonu wewnętrznego) materiał analogiczny do istniejącego, tj. kamień 

pozyskany z towarzyszących murowi zwałowisk lub z pobliskich 

kamieniołomów, z doborem koloru, wielkości i kształtu kamienia 
zbliżonego do oryginału.                                          

2. 

Bobrza, refundacja 

konserwacji Muru 

oporowego, 

integralnej części 

Zakładu 

Przemysłowego 

zwanego Zakładem 

Wielkopiecowym w 

Bobrzy – Etap I, lata 

1825-1826: roboty 

renowacyjne części 

południowej Muru 

 

656.925,45 

Złożony wniosek  

23.10.2018 r. 

 

314.006,51 47,80% 

Projekt nie 

otrzymał 

dofinansowania 

- liczba zabytków 

nieruchomych 
poddanych pracom 

konserwatorskim, 

restauratorskim 
lub robotom 

budowlanym – 1 

szt. 

- liczba 

dokumentacji i 

inwentaryzacji 
wykonanych w 

ramach zadania – 

1 szt. 

Celem zadania jest przywrócenie wartości i zachowanie materialnego 

dziedzictwa kulturowego XIX-wiecznego zabytku techniki, realizowane 
poprzez roboty renowacyjne i remontowe części południowej korony 

muru i strony zewnętrznej oraz wewnętrznej muru, a także udostępnienie 

zabytku na cele publiczne. Celami pośrednimi zadania są: renowacja  i 
konserwacja w części najbardziej narażonej na zniszczenie, ochrona i 

zabezpieczenie obiektu w celu poprawienia komfortu zwiedzania, 

pozytywny wizerunek zabytku zwiększający napływ turystów do Gminy.  

Realizacja obejmuje następujące fazy robót: renowację korony muru, 

muru od strony zewnętrznej i wewnętrznej, uporządkowanie terenu. 

Wykonane zostanie uzupełnienie ubytków muru, przemurowanie warstw 
licowych w układzie pierwotnym poziomym, usunięta roślinność oraz 

wykonane zakotwienie, dylatacja oraz  hydrofobizacja powierzchni. 

Zostaną usunięte luźne elementy, wykonane będą przemurowania 



 

Program: Ochrona 

zabytków 2019 

- powierzchnia 

zabytku poddana 

pracom 
konserwatorskim, 

restauratorskim 

lub robotom 
budowlanym – 

938,60 m2 

skorodowanych fragmentów trzonu i zlikwidowane pęknięcia. Korona 

muru zostanie oczyszczona z roślinności, ze spękanej warstwy 

betonowej, wykonane zostaną przemurowania ze specjalistycznej 
mineralnej zaprawy wodoszczelnej. Wykonane zostanie także 

zabezpieczenie korony muru przed wnikaniem wód opadowych 

polegające na wykonaniu izolacji poziomej w formie elastycznej 
powłoki uszczelniającej. Do rekonstrukcji zostaną wykorzystane 

specjalne preparaty, a do uzupełnienia ubytków muru (warstwy licowej i 

trzonu wewnętrznego) materiał analogiczny do istniejącego, tj. kamień 
pozyskany z towarzyszących murowi zwałowisk lub z pobliskich 

kamieniołomów, z doborem koloru, wielkości i kształtu kamienia 

zbliżonego do oryginału.                                          

3. 

Mur oporowy w 

zespole 

wielkopiecowym 

 

Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków 

w Kielcach 

Al. IX Wieków Kielc 

3 

25-516 Kielce 

 

Złożony wniosek  

27.02.2019 r. 

 

  

Projekt nie 

otrzymał 

dofinansowania 

tymczasowe 
zabezpieczenie 

muru – 423 m 

Tymczasowe zabezpieczenie odcinka południowego skrzydła muru 

oporowego poprzez rozciągnięcie na powierzchni muru siatki stalowej w 
sposób ciągły od poziomu gruntu od strony południowej poprzez koronę 

muru do poziomu gruntu od strony północnej. Siatka stalowa zostanie 

dociążona w poziomie gruntu ciężkimi elementami betonowymi np. 
betonowymi krawężnikami drogowymi. Siatka użyta na zabezpieczenie 

będzie posiadać następujące parametry techniczne: gr. siatki 3 mm, 

oczka max. 10x10 cm, siatka ocynkowana ogniowo ze stali min. S235.   

4. 

Bobrza, refundacja 

konserwacji Muru 

oporowego, 

integralnej części 

Zakładu 

Przemysłowego 

zwanego Zakładem 

Wielkopiecowym w 

Bobrzy – Etap I, lata 

1825-1826: roboty 

renowacyjne części 

południowej Muru 

 

Program: Ochrona 

zabytków 2019 

656.925,45 

Złożony wniosek  

28.03.2019 r. 

 

314.006,51 47,80% 
12.08.2019 r. 

29.11.2019 r. 

- liczba zabytków 
nieruchomych 

poddanych pracom 

konserwatorskim, 
restauratorskim 

lub robotom 

budowlanym – 1 
szt. 

- liczba 

dokumentacji i 
inwentaryzacji 

wykonanych w 

ramach zadania – 
1 szt. 

- powierzchnia 

zabytku poddana 
pracom 

konserwatorskim, 

restauratorskim 
lub robotom 

budowlanym – 

938,60 m2 

Celem zadania jest przywrócenie wartości i zachowanie materialnego 

dziedzictwa kulturowego XIX-wiecznego zabytku techniki, realizowane 

poprzez roboty renowacyjne i remontowe części południowej korony 
muru i strony zewnętrznej oraz wewnętrznej muru, a także udostępnienie 

zabytku na cele publiczne. Celami pośrednimi zadania są: renowacja  i 
konserwacja w części najbardziej narażonej na zniszczenie, ochrona i 

zabezpieczenie obiektu w celu poprawienia komfortu zwiedzania, 

pozytywny wizerunek zabytku zwiększający napływ turystów do Gminy.  
Realizacja obejmuje następujące fazy robót: renowację korony muru, 

muru od strony zewnętrznej i wewnętrznej, uporządkowanie terenu. 

Wykonane zostanie uzupełnienie ubytków muru, przemurowanie warstw 

licowych w układzie pierwotnym poziomym, usunięta roślinność oraz 

wykonane zakotwienie, dylatacja oraz  hydrofobizacja powierzchni. 

Zostaną usunięte luźne elementy, wykonane będą przemurowania 
skorodowanych fragmentów trzonu i zlikwidowane pęknięcia. Korona 

muru zostanie oczyszczona z roślinności, ze spękanej warstwy 

betonowej, wykonane zostaną przemurowania ze specjalistycznej 
mineralnej zaprawy wodoszczelnej. Wykonane zostanie także 

zabezpieczenie korony muru przed wnikaniem wód opadowych 

polegające na wykonaniu izolacji poziomej w formie elastycznej 
powłoki uszczelniającej. Do rekonstrukcji zostaną wykorzystane 

specjalne preparaty, a do uzupełnienia ubytków muru (warstwy licowej i 

trzonu wewnętrznego) materiał analogiczny do istniejącego, tj. kamień 
pozyskany z towarzyszących murowi zwałowisk lub z pobliskich 

kamieniołomów, z doborem koloru, wielkości i kształtu kamienia 

zbliżonego do oryginału.           
                                

 

 
Razem I 

656.925,45 

 

 (bez poz. II 1, II 

2, II 3) 

 314.006,51     



 

II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 

1. 

„Budowa systemu 

kanalizacji sanitarnej 

w Gminie Miedziana 

Góra – Etap IV oraz 

rozbudowa 

oczyszczalni 

ścieków 

w Kostomłotach 

Drugich – Etap II” 

 

Działania 4.3 

Gospodarka wodno-

ściekowa  

Osi 4 Dziedzictwo 

naturalne i kulturowe 

 

14.771.062,24 

(12 019 091,25 

koszty 

kwalifikowalne) 

Umowa nr UDA-

RPSW.04.03.00-

26-0005/16-00 

22.VI.2017 r.  

9 615 273,00 

80% kosztów 

kwalifikowaln

ych 

22.04.2016 r. 

31.12.2020 r. 

- liczba 

przebudowanych 
oczyszczalni 

ścieków 

komunalnych – 1 
szt. 

- długość 
wybudowanej 

kanalizacji 

sanitarnej – 43,58 
km 

- liczba 

dodatkowych osób 
korzystających z 

ulepszonego 

oczyszczania 
ścieków – 1.995 

RLM 

- Wielkość 
ładunku ścieków 

poddanych 

ulepszonemu 
oczyszczaniu – 

3.775 RLM 

Celem projektu jest zwiększenie odsetka ludności 

korzystającego z systemu oczyszczania ścieków zgodnego  

z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. Projekt polega na 

kontynuacji rozpoczętej w 2001r. sanitacji Gminy Miedziana 

Góra. Zostanie zrealizowany Etap IV bud. kanalizacji sanitarnej 

(Zadanie 1 do 8) w msc. Miedziana Góra, Tumlin-Wykień, 

Tumlin-Podgród, Ciosowa i Ćmińsk dł.43,58 km w tym: 38 km 

kanały grawitacyjne, 5,3 km kanały tłoczne ,0,28 km kanał 

ciśnieniowy oraz przebudowana zostanie oczyszczalnia ścieków 

w Kostomłotach Drugich z 1.000m3/d na 1.500m3/d, poprzez 

wyposażenie drugiego reaktora w urządzenia technologiczne. 

Wybudowanych zostanie 9 przepompowni ścieków (dwie 

zostaną wyposażone w agregaty prądotwórcze) 

i 5 przepompowni przydomowych. Przewidziano roboty 

uzupełniające zgodnie ze SIWZ oraz koszty zarządzania 

projektem. Opracowane zostaną:  SW, dokumentacja na roboty 

uzupełniające, aktualizacja kosztorysów dot. rozbudowy 

oczyszczalni. Realizacja Etapu IV pozwoli uzyskać wskaźnik 

skanalizowania gminy w wysokości 83%, natomiast po 

zrealizowaniu w przyszłości Etapu V gmina zostanie 

skanalizowana w 100%. Nad prowadzonymi robotami 

sprawowany będzie nadzór inwestorski i autorski. Zapewnimy 

promocję projektu a nad prawidłową realizacją projektu będzie 

czuwał zespół projektowy (pracownicy UG).W wyniku realizacji 

projektu zostaną osiągnięte nast. wskaźniki: Wielkość ładunku 

ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu - 3.775 RLM, 

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 

oczyszczania ścieków - 1.995 RLM, Liczba przebudowanych 

oczyszczalni ścieków komunalnych  - 1 szt, Długość 

wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 43,58 km.  

 

 

2. 

 

 

Rozwój 

infrastruktury 

edukacyjnej wraz z 

wyposażeniem na 

terenie Gminy 

Miedziana Góra 

 

Działania 7.4  

Rozwój 

infrastruktury 

edukacyjnej i 

szkoleniowej 

Osi Priorytetowej 7  

Sprawne usługi 

publiczne 

968 985,41 

(koszty całkowite 

i kwalifikowalne) 

Umowa nr 

RPSW.07.04.00-

26-0064/16 

20.XII.2017 r. 

 

726 739,06 

75% kosztów 

kwalifikowaln

ych 

10.11.2016 r. 

30.12.2018 r. 

- liczba wspartych 

obiektów 

infrastruktury 
edukacji ogólnej – 

3 szt.  

- liczba obiektów 
dostosowanych do 

potrzeb osób z 

niepełnosprawnoś
ciami – 1 szt. 

- potencjał objętej 

wsparciem 

infrastruktury w 

zakresie opieki 

nad dziećmi lub 
infrastruktury 

edukacyjnej – 

1.048 osób 
 

Celem projektu jest poprawa dostępności infrastruktury szkół z 

terenu Gminy Miedziana Góra. Aby utrzymać standardy 

nauczania niezbędne jest dokończenie działań poprawiających 

jakość warunków funkcjonowania wszystkich SP w gminie. 

Projekt jest kompletny, przygotowany do realizacji i zaspakaja 

100% aktualnych potrzeb. Przedmiot projektu przeznaczony 

będzie zajęciom dydaktycznym i obejmuje: modernizację 

istniejącej infrastruktury szkolnej w tym sportowej służącej 

wzmocnieniu sprawności fizycznej uczniów w czasie zajęć 

(modernizacje pomieszczeń o b. niskim standardzie użytkowym: 

2 szatnie sportowe, 12 łazienek uczniowskich, sali  

gimnastycznej: wymiana siatek, piłkochwytów, koszy, boiska 

szkolnego; wymiana piłkochwytów oraz przekształcenie boiska 

przyszkolnego asfaltowego na wielofunkcyjne); zakup mebli i 

wyposażenia dydaktycznego, pomocy naukowych, sprzętu 

sportowego do pracowni przedmiotowych matematyczno- 

przyrodniczych, wymiana i uzupełnienie komputerów w 



 

pracowniach (48 szt. zestawów stacjonarnych i 4 laptopy), sprzęt 

multimedialny, zakup mobilnego miasteczka ruchu na zajęcia z 

wychowania technicznego; promocja: 3 tablice, naklejki na śr. 

trwałe Wyposażenie będzie dostosowane do etapu edukacyjnego 

i podstawy programowej w SP, również do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. Projekt przysłuży się rozwijaniu 

kompetencji kluczowych, które stanowią fundament dla 

dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności. Dzięki 

projektowi 3 obiekty infrastruktury edukacji ogólnej objętych 

zostanie wsparciem. Grupa docelowa: 643 uczniów i 69 osób 

kadry nauczycielskiej SP na terenie gminy. 

 

3. 

 

 

 

(do) ROBOTY 

 

Działania 8.3 

Zwiększenie dostępu 

do wysokiej jakości 

edukacji 

przedszkolnej 

oraz kształcenia 

podstawowego, 

gimnazjalnego i 

ponadgimnazjalnego 

 

Osi Priorytetowej 8 

Rozwój edukacji i 

aktywne 

społeczeństwo 

481 597,93 

Umowa nr UDA-

RPSW.08.03.04-

26-0032/16-00 

14.III.2017 r.  

431 477,93 90% 

 
01.02.2017 r. 

31.12.2018 r. 
 

- liczba uczniów, 

którzy nabyli 

kompetencje 
kluczowe po 

opuszczeniu 

programu – 358 
osób  

- liczba uczniów 

objętych 
wsparciem w 

zakresie 

rozwijania 
kompetencji 

kluczowych w 

Programie – 358 
osób 

- liczba 

nauczycieli 
objętych 

wsparciem w 

programie – 30 
osób 

- liczba 

nauczycieli 
objętych 

wsparciem z 
zakresu TIK w 

programie [osoby] 

– 30 osób 
- liczba szkół i 

placówek systemu 

oświaty 
wyposażonych w 

ramach programu 

w sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć 

edukacyjnych – 2 

szt.  
- liczba szkół, 

których pracownie 

przedmiotowe 
zostały 

Celem głównym projektu jest budowanie i rozwinięcie kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw,  

a także ukierunkowanie zainteresowań 358(174DZ,184CH) uczniów z 
klas gimnazjalnych w Ćmińsku i Kostomłotach, ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 

okresie od II 2017 r. do XII 2018 r., poprzez organizowanie 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć dodatkowych, doradztwa 

edukacyjno-zawodowego, prowadzonych z wykorzystaniem 

aktywizujących metod nauczania i nowoczesnych narzędzi 
edukacyjnych, z uwzględnieniem równych szans dla DZ i CH.  

Typy operacji w ramach projektu: 

1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na 
rynku poprzez: a) realizację dla uczniów dodatkowych zajęć  

pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa edukacyjno–zawodowego, 

wsparcia psychologiczno–pedagogicznego, b) doskonalenie umiejętności 
i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod 

oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u 

uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 
właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz 

pracy zespołowej, c) doposażenie bazy dydaktycznej niezbędnej do 

realizacji programów nauczania w zakresie kształtowania u uczniów 
kompetencji kluczowych,  

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie 

eksperymentu, poprzez: a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji 
uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, b) 

doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w 
tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, 

niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie 

eksperymentu, c) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do 
nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki  

3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy, w tym wsparcie ucznia młodszego, 

poprzez: a) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę 
szkoły lub placówki systemu oświaty, b) przygotowanie nauczycieli do 

prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, 
c) doposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny 

sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i 

możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia 
terapii uczniów.  



 

doposażone w 

programie – 2 szt.  
- liczba uczniów, u 
których nastąpił 

wzrost wiedzy i 

umiejętności w 
zakresie 

kompetencji 

kluczowych 
niezbędnych na 

rynku pracy – 358 

osób 
- liczba uczniów, 

którzy nabyli 

właściwe 
postawy(kreatywn

ości, 

innowacyjności 
oraz pracy 

zespołowej) 

niezbędne na 
rynku pracy – 358 

osób 

- liczba uczniów, 
którzy nabyli lub 

podnieśli 

umiejętności 
uczenia się – 358 

osób 

- liczba uczniów, u 
których nastąpił 

wzrost wiedzy i 

umiejętności z 
zakresu 

korzystania z 

technologii 
informatycznych – 

358 osób 

- liczba uczniów, u 
których nastąpił 

wzrost motywacji 

do poszerzania 
wiedzy i 

uzyskiwania 

lepszych wyników 
w nauce – 358 

osób 

 
Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu 
Inwestycyjnego.  

 

Wskaźnik rezultatu: Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje 

kluczowe po opuszczeniu programu - 358 (174DZ,184CH), wskaźniki 

produktu: Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 

kompetencji kluczowych w programie - 358 (174DZ,184CH), Liczba 
szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w 

sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2, Liczba szkół, 

których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 2. 
 

Grupę docelową stanowi 358ucz.(174DZ i 184CH), klas gimnazjalnych, 

będący mieszkańcami woj. świętokrzyskiego, którzy chcą rozwinąć 
kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz budować 

właściwe postawy, a także ukierunkować swe zainteresowania, a mają 

ograniczony dostęp do dodatkowych zajęć spowodowany infrastrukturą 
terenów wiejskich. 

 

Działania przewidziane w projekcie to zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze dla uczniów ze średnią ocen poniżej 3,5, oraz zajęcia 

rozwijające uzdolnienia dla uczniów ze średnią ocen powyżej 3,5. 

 
Ponadto zaplanowano zajęcia z doradcą edukacyjno– zawodowym, 

warsztaty zawodoznawcze i z elektroniki, wyjazdy edukacyjne oraz 

szkolenia doskonalące umiejętności i kompetencje zawodowe 
nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej.  

 

 

4. 

Nasza droga do 

sukcesu. 

Kompetencje 

kluczowe oraz 

metoda 

eksperymentu w SP  

 

208.486,25 

Umowa nr 

RPSW.08.03.06-

26-0010/17-00 

31.VII.2018 r. 

187.286,25 90% 
01.08.2018 

31.07.2020 

- liczba uczniów, 

którzy nabyli 

kompetencje 

kluczowe po 
opuszczeniu 

programu – 33 

osoby  
- liczba 

Celem głównym projektu jest budowanie i rozwijanie kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw a 

także ukierunkowanie zainteresowań 44 (20DZ, 24 CH) uczniów ze 

Szkoły Podstawowej w Porzeczu, ze szczególnym uwzględnieniem 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie I 2018-XII 

2019 poprzez organizowanie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć 

dodatkowych prowadzonych z wykorzystaniem aktywizujących metod 
nauczania i nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, z uwzględnieniem 



 

w Porzeczu 

 

Działania 8.3 

Zwiększenie dostępu 

do wysokiej jakości 

edukacji 

przedszkolnej 

oraz kształcenia 

podstawowego, 

gimnazjalnego i 

ponadgimnazjalnego 

 

Osi Priorytetowej 8 

Rozwój edukacji i 

aktywne 

społeczeństwo 

nauczycieli, którzy 

uzyskali 

kwalifikacje lub 
nabyli 

kompetencje po 

opuszczeniu 
programu [osoby] 

–  11 osób 

- liczba uczniów 
objętych 

wsparciem w 

zakresie 
rozwijania 

kompetencji 

kluczowych w 
Programie – 44 

osoby 

- liczba 
nauczycieli 

objętych 

wsparciem w 
programie [osoby] 

–  11 osób 

- liczba szkół, 

których pracownie 
przedmiotowe 

zostały 
doposażone w 

programie [szt.]– 1  

równych szans dla kobiet i mężczyzn. Projekt przyczyni się do 

osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego. 

 
Wskaźnik rezultatu: Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje 

kluczowe po opuszczeniu programu - 33 (15K,18M), Liczba nauczycieli 

-11; wskaźnik produktu: Liczba ucz objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych w programie - 44 (20K,24M), 

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w 

programie – 1. 
W ramach projektu wsparciem zostaną objęte grupy, które uczą się, 

pracują lub zamieszkują na obszarze Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego oraz instytucja, która ma na 
tym terenie swoją siedzibę tj.: uczniowie i nauczyciele SP w Porzeczu 

oraz sama Szkoła Podstawowa. 

 

5. 

Modernizacja 

oświetlenia 

drogowego na 

terenie Gminy 

Miedziana Góra 

 

Oś 6. Rozwój miast 

Działanie 6.2. 

Promowanie strategii 

niskoemisyjnych 

oraz zrównoważona 

mobilność miejska - 

ZIT KOF 

 

2 790 000,00 

(wydatki 

kwalifikowalne 

2 038 671,82) 
 

Umowa nr UDA-

RPSW.06.02.00-

26-0009/16-00 

22.09.2017 r. 

1 732 871,05 

 
85% 

06.12.2016 - 

31.12. 2019 

 

Szacowany 

roczny spadek 

emisji gazów 

cieplarnianych 

[tony 

równoważnika 

CO2] (Cl 34): 

746,31; Ilość 

zaoszczędzonej 

energii 

elektrycznej 

[MWh/rok]: 

919,00 

Wymiana 1.290 szt. opraw oświetleniowych oświetlenia 

drogowego oraz dogęszczenie oświetlenie o 100 punktów 

świetlnych 

 

6. 

Termomodernizacja 

budynków 

użyteczności 

publicznej na terenie 

Gminy Miedziana 

Góra 

 

Oś 6. Rozwój miast  

Działania 6.1 

9 980 366,00  

(wydatki 

kwalifikowalne 

8 761 328,18) 

Umowa nr UDA-

RPSW.06.01.00-

26-0007/16-00 

29.IX.2017 r. 

 

Aneks Nr 

RPSW.06.01.00-

26-0007/16-01 

14.XI.2018 r. 

8 323 261,77 

w tym: 

7 447 128,95 

UE  

 

876 132,82 

budżet państwa  

 

85%  UE 

 

10% budżet 

państwa 

 

11.01.2017r. – 

31.12.2020r. 
 

Wyremontowane zostaną 4 obiekty użyteczności publicznej na terenie 

Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w Gminie Miedziana Góra tj. 

budynki: Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich, Szkoły Podstawowej 

w Ćmińsku, Szkoły Podstawowej w Porzeczu oraz Samorządowego 

Ośrodka Zdrowia w Kostomłotach Drugich.  

Głównym zamierzeniem projektu jest poprawa i zwiększenie 
efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie emisji 

substancji szkodliwych do środowiska poprzez realizację prac 

polegających na termomodernizacji wraz z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii w postaci m.in. montażu instalacji 



 

„Efektywność 

energetyczna w 

sektorze publicznym 

– ZIT KOF” 

 

Aneks Nr 

RPSW.06.01.00-

26-0007/16-02 

12.IV.2019 r. 

 

 

fotowoltaicznej dla budynków. Zakres prac zaplanowany do realizacji 

obejmuje między innymi wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, 

docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów. W ramach wykonania 
modernizacji instalacji c.o. i c.w.u. zostaną wymienione rury, grzejniki, 

wentylacja mechaniczna. Ponadto zostanie zamontowany system 

zarządzania energią: zawory regulacyjne, termostatyczne, czujniki 
temperatury, regulatory oraz liczniki ciepła. 

Dodatkowo oprócz pozyskanych środków unijnych w ramach tego 

projektu w ramach środków własnych Gmina planuje montaż tablicy 
rozdzielczej, modernizację instalacji wodociągowych, remont instalacji 

elektrycznej - te zadania  będą  finansowane jednak ze środków 

własnych gminy, gdyż na takie prace nie można było otrzymać dotacji. 
Planuje się że projekt będzie realizowany przez okres 3 lat. W roku 2018 

wykonane będą prace w ZS w Kostomłotach Drugich, w 2019r Szkole 

Podstawowej w Porzeczu i SOZ w Kostomłotach Drugich a w 2020 r w 
SP w Ćmińsku. 

Dzięki realizacji projektu zmieni się nie tylko wygląd zewnętrzny 

budynków na bardziej estetyczny, ale również spadną koszta 
eksploatacji, szczególnie w zakresie zakupu opału i zużycia energii 

elektrycznej. Inwestycja wpłynie również korzystnie na środowisko 

naturalne poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do 

atmosfery. 

7. 

Kompleksowa 

rewitalizacja 

centrum Gminy 

Miedziana Góra 

 

Oś 6. Rozwój miast 

Działania 6.5 

Rewitalizacja 

obszarów miejskich i 

wiejskich 

5 022 118,19 

(wydatki 

kwalifikowalne 

4 991 335,92) 

Złożony wniosek 

25.10.2017 r. 

- Lista rezerwowa 

3 980 991,66 

80% UE – dla 

Gminy 

75% UE – dla 

Partnera 

22.10.2017 r. – 

31.12.2021 r. 

- ludność 

mieszkająca na 

obszarach 

objętych 

zintegrowanymi 

strategiami 

rozwoju 

obszarów 

miejskich - 

3181,  

- wzrost 

zatrudnienia we  

wspieranych 

podmiotach 

(innych niż 

przedsiębiorstwa 

(EPC) - 2,5 , - 

powierzchnia 

obszarów 

objętych 

rewitalizacją - 

0,2932 ha,  

- liczba 

wspartych 

obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych 

na rewitalizo-

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności społeczno-

gospodarczej i przestrzennej Miedzianej Góry oraz poprawa 

jakości życia mieszkańców. W ramach inwestycji  

zaplanowano: 

1.Przebudowę budynku Biblioteki na Centrum Kultury i 

Czytelnictwa.  

2.Przebudowę Remizy OSP na Centrum Usług Społecznych. 

3.Kreatywny plac zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu 

(zieleń projektu, system nawadniania, szalet publiczny,  

kreatywny plac zabaw, strefa tablic interaktywnych) 

4.Skate park (zakup gruntu, skate park, 

parking, wiata). 

5.Monitoring terenu.  

Wnioskodawcą i głównym realizatorem jest Gmina Miedziana 

Góra. Projekt będzie realizowany przy udziale partnera z sektora 

MŚP.  

Wartość całkowita projektu to 5 022 118,19 zł (koszty gminy 4 

750 000,00 zł, koszty partnera 272 118,19 zł) z czego koszty 

kwalifikowalne to 4 991 335,92 zł. Wnioskowana kwota  

dofinansowania z EFRR to 3 743 491,66 zł, z budżetu państwa 

to 237 500,00 zł.  

Okres realizacji zaplanowano od 2 października 2017 r. do 31 

grudnia 2021 r. Projekt został zaplanowany w oparciu o 

Koncepcję zagospodarowania centrum Gminy Miedziana Góra. 

Dodatkowo inwestycja wynika z Programu rewitalizacji Gminy 

Miedziana Góra na lata 2016-2023. Cele projektu są zgodne z 

celem szczegółowym dla działania 6.5 – Wzmocniony rozwój 

społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów 



 

wanych 

obszarach - 2. 

miejskich, w tym poprzemysłowych. Inwestycja jest zgodna z 

RPO WŚ na lata 2014-2020 - cel priorytetu inwestycyjnego 9b - 

wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej 

ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich (Sekcja 

2,str. 129).  

Projekt zakłada do osiągnięcia następujące wskaźniki: ludność 

mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami 

rozwoju obszarów miejskich - 3181, wzrost zatrudnienia we 

wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (EPC) - 

2,5 , powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,2932ha ,  

liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na  

rewitalizowanych obszarach - 2. 

8.  

Rozbudowa systemu 

kanalizacji sanitarnej 

– Etap V oraz 

rozbudowa i 

przebudowa sieci 

wodociągowej w 

Gminie Miedziana 

Góra 

 

Oś 4. Dziedzictwo 

naturalne i kulturowe 

Działania 4.3 

Gospodarka wodno-

ściekowa 

22 671 299,42 

(wydatki 

kwalifikowalne 

14 518 905,23) 

Umowa nr UDA-

RPSW.04.03.00-

26-0001/17-00 

20.IV.2018 r. 

 

11 615 124,18 80% UE 
07.01.2016 r. – 

30.06.2022 r. 

- długość 

przebudowanej 

sieci 

wodociągowej – 

8 km 

- długość 

wybudowanej 

sieci 

wodociągowej – 

1,7 km 

- długość 

wybudowanej 

kanalizacji 

sanitarnej – 

25,09 km 

- liczba 

dodatkowych 

osób 

korzystających z 

ulepszonego 

zaopatrzenia w 

wodę – 1.135 

osób 

- liczba 

dodatkowych 

osób 

korzystających z 

ulepszonego 

oczyszczania 

ścieków – 2.283 

RLM 

Celem projektu jest zwiększenie odsetka ludności 

korzystającego z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z 

dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. Zostanie 

zrealizowany Etap V bud. kanaliz. sanit.(Zadania 1 do 5) w 

msc.Porzecze, Bobrza, Przyjmo i część Ćmińska dł.25,09 km w 

tym:22,20 km kanały grawitacyjne,2,37 km kanały tłoczne,0,52 

km kanał ciśnieniowy. Wybudowanych zostanie 5 

przepompowni sieciowych i 9 przepompowni przydomowych 

.Zakupione zostanie urządzenie ciśnieniowe czyszczące z 

zamontowanym zestawem do kamerowania rur. Rozbudowana 

zostanie sieć wodociągowa na dł. 1,7 km, oraz wymieniona sieć 

wodociągowa w  msc. Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk na dł. 8,00 km 

(Zadania 1 do 6). Wremontowane  zostaną 3 zbiorniki 

retencyjne, zakupiony zostanie agregat prądotwórczy do stacji 

wodociągowej. Uwzględniono rob.powtórzeniowe dla sieci kan. 

i wodociąg. oraz koszty zarządz.projektem,koszty 

oprac.dokument. projekt.w tym SW i zakup działek. Realizacja 

Etapu V pozwoli uzyskać wskaźnik skanalizowania gminy na 

terenie aglomeracji w wysokości 100%. Nad robotami 

sprawowany będzie nadzór inwestorski i autorski. Zapewnimy 

promocję projektu, a nad prawidłową realizacją będzie czuwał 

zespół projektowy (pracownicy UG).Zostaną osiągnięte nast. 

wskaźniki: Liczba dodatkowych osób korzystających z 

ulepszonego oczyszczania ścieków 

(RLM) (CI 19)-2.283, Liczba dodatkowych osób korzystających 

z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (osoby) (CI 18)-1135, 

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej (km)–25,09, 

Długość wybudowanej sieci wodociągowej (km)-1,70, Długość 

przebudowanej sieci wodociągowej (km)-8,00. Nie przewiduje 

się:obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, szkoleń w zakresie kompetencji 

cyfrowych, kosztów racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami, wzrostu zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach EPC i wspieranych podmiotach EPC, liczby 

utrzymanych miejsc pracy EPC i nowo utworzonych miejsc 

pracy EPC. 

9. Infrastruktura szkół 681.000,00 Złożony wniosek 476.700,00 70% UE 1.XI.2018 r. –  Przedmiot projektu obejmuje zajęcia dydaktyczne w tym 



 

na terenie Gminy 

Miedziana Góra 

 

Działania 7.4  

Rozwój 

infrastruktury 

edukacyjnej i 

szkoleniowej 

Osi Priorytetowej 7  

Sprawne usługi 

publiczne 

 

15.XI.2018 r. 31.XII.2020 r. doświadczenia i eksperymenty oraz modernizację istniejącej 

infrastruktury szkolnej w tym sportowej służącej wzmocnieniu 

sprawności fizycznej uczniów w czasie zajęć (modernizacje 

pomieszczeń o b. niskim standardzie użytkowym: łazienek, sali 

gimnastycznej: wymiana siatek, piłkochwytów, koszy, boiska: 

wymiana piłkochwytów i siedzisk); doposażenie kuchni, zakup 

mebli i wyposażenia dydaktycznego, pomocy naukowych w tym 

do zajęć plenerowych, sprzętu sportowego oraz do pracowni 

przedmiotowych matematyczno-przyrodniczych, sprzęt 

multimedialny, promocja: min. 3 plakaty, naklejki, zarządzanie. 

10. 

Wszędzie dobrze, ale 

w przedszkolu 

najlepiej 

 

Poddziałanie 8.3.6 – 

ZIT w ramach EFS  

253.091,25 

Planowany do 

złożenia – do 

17.V.2019 r. 

215.127,56  
19.VIII.2019 r. 

19.VIII.2020 r. 

-objęcie 16 

dzieci (7dz,9ch) 

zajęciami 

wyrównującymi 

deficyty ze 

wszystkich 3 

OWP (2 

istniejące i 1 

projektowy) 

jeżeli zostanie 

zdiagnozowana 

taka potrzeba (z 

doświadczenia 

ok 20% dzieci 

wymaga takiego 
wsparcia),  

-objęcie 20 

dzieci (8K,12M) 

zajęciami 

dodatkowymi w 

zakresie 

kompetencji 

kluczowych co 

przygotuje je do 

edukacji 
szkolnej.  

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc 

wychowania przedszkolnego i zapewnienie dostępu do edukacji 

przedszkolnej poprzez utworzenie 20 nowych miejsc w SP w 

Ćmińsku dla dzieci (8K,12M) w wieku 3-5 lat z terenu Gminy 

Miedziana Góra.   

11. 

Raz, dwa, trzy do 

przedszkola chodź 

 i Ty 

 

Poddziałanie 8.3.6 – 

ZIT w ramach EFS 

 

272.136,25 

Planowany do 

złożenia – do 

17.V.2019 r. 

231.315,81  
19.VIII.2019 r. 

19.VIII.2020 r. 

- utworzenie 20 

miejsc 

przedszkolnych 

Celem główny: zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej 

na terenie Gminy Miedziana Góra poprzez wygenerowanie 20 

dodatkowych miejsc przedszkolnych w ZS w Kostomłotach 

Drugich dla dzieci w wieku 3-5 lat (9dz/11ch) oraz wyrównanie 

szans edukacyjnych poprzez zapewnienie dostępu do zajęć 

kompetencyjnych w okresie 19.08.19-19.08.2020 r. 



 

 Razem II 

 

58.100.142,94 

(kwalifikowalne: 

45.194.629,49) 

Lp. 7 lista 

rezerwowa) 

 

 

37.536.168,27 

(w tym UE: 

36.660.035,45 

budżet państwa 

876.132,82)  

    

III.  PROW na lata 2014 – 2020     Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”  

1. 

Modernizacja 

świetlicy wiejskiej w 

budynku OSP w 

Bobrzy 

 

Poddziałanie 19.2 

„Wsparcie na 

wdrażanie operacji w 

ramach strategii 

rozwoju lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność” z 

wyłączeniem 

projektów 

grantowych oraz 

operacji w zakresie 

podejmowania 

działalności 

gospodarczej 

 

Beneficjent – OSP w 

Bobrzy 

81.387,67 

(61.864,30 koszty 

kwalifikowalne) 

 

Umowa Nr 00325-

6935-

UM1310541/17 

18.07.2017 r. 

55.677,00 90 % 
18.07.2017 r. 

20.09.2018 r. 

 Liczba 

zmodernizowa

nych obiektów 

infrastruktury 

rekreacyjnej – 

1 szt. 

W wyniku realizacji operacji zostaną przebudowane i 

zmodernizowane pomieszczenia budynku OSP w Bobrzy do 

nowych funkcji świetlicowych. Zakres robót będzie obejmował: 

A. Przebudowę istniejącego pomieszczenia na pomieszczenie 

kuchenne i pomieszczenie zmywalni 

B. Modernizację istniejących pomieszczeń sanitariatów w 

wyniku czego powstaną nowe łazienki: łazienka ogólna 

(damsko-męska) i dla osób niepełnosprawnych 

C. Wyposażenie pomieszczenia kuchennego i zmywalni w 

podstawowy sprzęt (stół stalowy ze zlewem, okap z 

wentylatorem, szafa chłodnicza, stół z półką, stół odbiorczy ze 

zmywalni, stół stalowy z basenem, bateria prysznicowa).  

2. 

„Akcja Cooltura” – 

dziedzictwo 

kulturowo-

przyrodnicze gminy 

Miedziana Góra w 

obiektywie 

fotograficznym 

 

Przedsięwzięcie: 

1.2.2 „Wsparcie 

oddolnych inicjatyw 

mieszkańców” 

 

Beneficjent – OSP w 

Miedzianej Górze 

10.668,78 

Umowa nr 

2/2018/G/1 

19.12.2018 r. 

 

9.601,00 90% 
01.V.2019 r. 

31.VIII.2018 r. 

 Wskaźnik 

produktu: 

Liczba 

zrealizowa

nych 

przedsięwzi

ęć w 

ramach 

projektu 

grantowego  

 Wskaźnik 

rezultatu: 

Liczba 

uczestnikó

w projektu 

grantowego 

– 30 osób, 

Liczba 

Celem projektu jest wsparcie aktywności i oddolnych inicjatyw 

mieszkańców w realizacji działań społeczno-kulturalnych na rzecz 

społeczności lokalnej. Realizacja powyższych celów będzie polegała 

na przeprowadzeniu działań z wykorzystaniem fotografii jako 

kreatywnego sposobu komunikacji społecznej. Powyższy cel 

zostanie zrealizowany dzięki realizacji następujących działań: 

 

1. Warsztaty fotograficzne „Stopklatka” w formule zajęć 

praktycznych, w tym spotkań plenerowych. To sześć spotkań 

warsztatowych  (18h) dla grupy 10 adeptów fotografii. Warsztaty 

przeznaczone są dla fotoamatorów – pasjonatów, którzy chcą 

przyswoić i usystematyzować wiedzę dotyczącą fotografii oraz 

poznać tajniki fotografii. Warsztaty będą ogólnodostępne, a 

kryterium kwalifikującym będą miejsce zamieszkania oraz kolejność 

zgłoszeń.  

2. Konkurs fotograficzny „Miedziana Góra w obiektywie” 

przeprowadzony zostanie dla dwóch grup wiekowych. Tematem 

przewodnim konkursu będzie utrwalenie dziedzictwa materialnego i 

niematerialnego Gminy Miedziana Góra. Konkurs zostanie 

przeprowadzony w otwartej formule konkursowej dla wszystkich 



 

wydanych 

publikacji – 

300 szt, 

Liczba 

wyekspono

wanych 

przestrzenn

ie zdjęć – 

28 szt 

chętnych amatorów w podziale na dwie grupy wiekowe (do 15 roku 

życia oraz powyżej). Wszystkie nadesłane prace wezmą udział w 

konkursie. W konkursie przewidziano 2 nagrody finansowe za 

pierwsze miejsca oraz 4 nagrody rzeczowe (wyróżnienia) – 

odpowiednio 2 i 3 miejsca w odpowiednich kategoriach wiekowych 

 3. Wydanie albumu pt. „Miedziana Góra w obiektywie” z 

wykorzystaniem prac fotograficznychz warsztatów oraz konkursu. 

Album zostanie wydany w ilości 300 sztuk. 

4. Wystawa plenerowa „Akcja Cooltura”. Wybrane prace zostaną 

zaprezentowane w formie instalacji przestrzennej  na 

zrewitalizowanym placu. Wystawa będzie udostępniona dla 

wszystkich mieszkańców gminy oraz turystów.  

 

3. 

 

Tytuł operacji: 

„Wyposażenie 

zespołu ludowego 

„Bobrzanki” w 

sprzęt i urządzenia 

do prowadzenia 

działalności” 

 

Przedsięwzięcie: 

1.2.2 „Wsparcie 

oddolnych inicjatyw 

mieszkańców”  

 

Grantobiorca:  

 

Barbara Suchenia 

26-085 Miedziana 

Góra, Cmińsk, ul. 

Wyrowce 104 

 

10.000,00 

Umowa nr 

2/2018/G/1 

19.12.2018 r. 

 

9.000,00 90% 
01.II.2019 r. 

30.IV.2019 r. 

 Wskaźnik 

produktu: 

Liczba 

zrealizow

anych 

przedsięw

zięć w 

ramach 

projektu 

grantoweg

o – 1  

Wskaźnik 

rezultatu: 

Liczba 

uczestnikó

w 

projektów 

grantowyc

h – 12 

osób 

Celem projektu jest wsparcie aktywności i oddolnych inicjatyw 

mieszkańców w realizacji działań społeczno-kulturalnych na 

rzecz społeczności lokalnej. Realizacja powyższych celów 

będzie polegała na kupnie sprzętu i urządzeń, które posłużą do 

nowych działań związanych z działalnością zespołu i usprawnią 

jego pracę oraz wykonaniu pracy własnej na rzecz projektu.  

Projekt składa się z następujących działań: 

 

1. Zakup wyposażenia gastronomicznego pozwoli na 

przygotowanie i prezentację potraw nie tylko 

w warunkach stacjonarnych, ale także w warunkach 

plenerowych.  W skład wyposażenia gastronomicznego wejdą 

następujące urządzenia i sprzęty: kociołek elektryczny do zupy, 

podgrzewacz elektryczny do dań gorących, kuchenka 

indukcyjna, tace ekspozycyjne 2 szt., szczypce cukiernicze, 

chochla, tarka do warzyw, mini cedzak, waza do zupy ze stali 

nierdzewnej z pokrywą i chochlą, patera metalowa, łapka kątowa 

do ciast, pojemnik termoizolacyjny, sosjerka, serwetnik, koszyk 

do pieczywa, zestaw – solniczka i pieprzniczka, cukiernica, 

waza porcelanowa, dzbanek miarka, miski szklane 2szt., patelnia 

żeliwna, zestaw garnków 8 elementów.  

2. Zakup sprzętu nagłaśniającego niezbędny do prowadzenia 

działań kulturalnych zespołu z uwagi na jego różnorodną 

działalność w tym zakresie. Zakupiony zostanie następujący 

sprzęt nagłaśniający: kolumna głośnikowa 2 szt., powermikser, 

kable głośnikowe 2 szt. 

3. Wykonanie pracy własnej (nieodpłatnej) tj.: konsultacje 

merytoryczne konieczne do opisu przedmiotu zamówienia, 

przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup 

wyposażenia gastronomicznego i sprzętu nagłaśniającego, 

sprawdzenie działania wyposażenia gastronomicznego po 

dostawie w trakcie faktycznej pracy sprzętu. - zaangażowanie 

czasowe w projekcie wyniesie ogółem 50 godzin.  
 

4. 
Tytuł operacji: 

„Śpiewaj razem z 
17.529,00 

Umowa nr 

3/2018/G/1 
15.776,00 90% 

1.IV. 2019 r.  

30.XI. 2019 r. 
 Wskaźnik 

produktu: 

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności działań artystycznych i 

społecznych oraz pobudzenie tożsamości lokalnej i integracja 



 

nami” – wzrost 

atrakcyjności oferty 

kulturowej poprzez 

zakup sprzętu 

nagłaśniającego i 

laptopa 

 

Przedsięwzięcie: 

1.1.2 „Wzrost 

atrakcyjności oferty 

kulturowej instytucji 

społecznych  

 

Grantobiorca: 

Stowarzyszenie 

Wspólny Cel, ul. 

Chabrowa 3, 26-085 

Miedziana Góra 

 

23.01.2019 r. 

 

Liczba 

podmiotów 

działającyc

h w sferze 

kultury, 

które 

otrzymały 

wsparcie w 

ramach 

realizacji  

LSR – 1 

szt. 

 Wskaźnik 

rezultatu: 

Liczba 

osób 

korzystając

ych z 

zakupioneg

o sprzętu - 

15 

 

mieszkańców.   

Realizacja powyższych celów będzie polegała na zakupie 

sprzętu nagłaśniającego oraz laptopa, który będzie 

wykorzystywany zarówno przez Stowarzyszenie Wspólny Cel, 

jak również przez funkcjonujący w ramach Stowarzyszenia 

Zespół pn. „Belfersing” do nowych działań związanych z 

działalnością zespołu. Umożliwi organizację warsztatów 

muzycznych w otwartej formule oraz imprez w tym 

plenerowych oraz różnorodnych prezentacji artystycznych oraz 

poprawi jakość odbioru artystycznego w czasie występów. 

Doposażenie Stowarzyszenia w profesjonalny sprzęt pozwoli na 

rozwijanie pasji kulturowych, podniesienie poziomu działań 

ukierunkowanych na szeroko pojętą kulturę.  

Rezultatem projektu będzie prezentacja różnych form wyrazu 

artystycznego – śpiew, poezja, montaże słowno-muzyczne, sceny 

rodzajowe oraz techniczno-organizacyjne usprawnienie pracy 

Stowarzyszenia. Poprzez różnorodny, a tym samym kreatywny 

sposób komunikowania społecznego nastąpi integracja i wspólne 

działanie pasjonatów kultury.   

 

Zakupiony zostanie następujący sprzęt nagłaśniający: mikser 

(16-kanałowa konsola mikserska) - 1 szt., kolumna aktywna 15 

A o mocy 1000 W - 2 szt., kolumna aktywna 10 A moc 

wyjściowa 800 W - 1 szt., mikrofon (typ: dynamiczny) w 

zestawie z dedykowanym statywem – 6 kpl., mikrofon 600MHz 

- 2 szt., przewód XLR 10m - 8 szt., przewód Jack-Jack 10m - 3 

szt., statyw kolumnowy - 2 szt., zestaw mikrofonowy 

(bezprzewodowy z dwoma mikrofonami) - 1 kpl., wzmacniacz 

140W - 1 szt. oraz laptop min. 15,6 cali - 1 szt. 

5. 

Miedziana Góra jak 

malowana 

 

Przedsięwzięcie: 

1.2.4 Promocja 

lokalnych zasobów 

obszaru LGD w tym 

produktów lokalnych 

i rzemiosła 

 

Grantobiorca: 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Dzieci i 

Przeciwdziałania 

Patologiom 

Społecznym 

„PLUSIK” 

 

11.109,00 Zawarta umowa+ 9.998,00 90% 
III. 2019 r. – 

VII. 2019 r. 

 Wskaźnik 

produktu: 

Liczba 

wydanych 

folderów, 

broszur i 

innych 

wydawnict

w 

promocyjn

ych – 1 

 Wskaźnik 

rezultatu: 

Liczba 

odbiorców 

wydanych 

materiałów 

promocyjn

ych – 2.000 

Celem projektu jest promocja produktów turystycznych i 

wydarzeń kulturalno-turystycznych dostępnych na terenie 

Gminy Miedziana Góra. Realizacja powyższych celów będzie 

polegała na przeprowadzeniu działań z wykorzystaniem 

malowanki jako kreatywnego sposobu promocji i komunikacji 

społecznej. Powyższy cel zostanie zrealizowany w następujący 

sposób: 

- kolorowanka promocyjna zawierająca obiekty, miejsca, 

sytuacje, które następnie zostają odzwierciedlone w postaci 

rysunków do pokolorowania. Format publikacji: A4 w układzie 

poziomym, ilość stron: 32 + 4 strony okładki, nakład 2 000 

egzemplarzy. 

Połączenie artterapii z promocją produktów turystycznych i 

wydarzeń kulturalno-turystycznych dostępnych na terenie Gminy 

Miedziana Góra zapewni wzrost rozpoznawalności regionu oraz 

wykreuje i utrwali pozytywny obraz terenu Gminy w umysłach 

odbiorców. Ogromna konkurencja na rynku determinuje działania 

nastawione na wyróżnienie w tłumie. Wydawnictwo przyczyni 

się do promocji zasobów kultury materialnej i niematerialnej 

Gminy Miedziana Góra. 



 

 Razem III 

130.694,45 

(kwalifikowane: 

111.171,08) 

 100.052,00     

IV.  Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 r. 

1.  

„Przebudowa 

pomieszczenia 

gospodarczego w 

budynku OSP w 

Ćmińsku na 

pomieszczenie 

świetlicowe” 

 

Program: „Odnowa 

Wsi Świętokrzyskiej 

na 2018 r.” 

 

49.500,00 

Umowa Nr 

OW/58/2018 r. 

02.08.2018 r. 

10.000,00 20,20% 
02.08.2018 r. 

02.11.2018 r. 

 Oddanie do 

użytku 

pomieszczenia 

świetlicowego 

– 1szt. 

 Ilość 

zmodernizowa

nej 

powierzchni w 

budynkach 

pełniących 

funkcje 

kulturalne  i 

społeczne – 85 

m2 

OSP w Ćmińsku dysponuje pomieszczeniem gospodarczym o 

powierzchni 85 m2, które może zostać wykorzystane przez 

Gminę Miedziana Góra do funkcji świetlicowych. Obecnie 

pomieszczenie nie posiada tynków, brak jest: posadzki, 

ocieplenia dachu, sufitu. W pomieszczeniu 

nie są zamontowane również kaloryfery i parapety. Wyżej 

wymienione pomieszczenie zostanie przebudowane 

(zmodernizowane) – powstanie sala gier i zabaw, dzięki której 

będzie możliwe prowadzenie nowatorskich zajęć, warsztatów 

oraz imprez bazujących na nowoczesnych  

technologiach np. turniej gier komputerowych czy warsztaty 

komputerowe. 

 

2. 

„Doposażenie 

świetlicy wiejskiej w 

Kostomłotach 

Drugich” 

 

Program: „Odnowa 

Wsi Świętokrzyskiej 

na 2018 r.” 

 

8.610,00 

Złożony wniosek 

30 IV 2018 r. 

 

6.888,00 80% 

Projekt nie 

otrzymał 

dofinansowania 

 Ilość 

zakupionego 

sprzętu AGD 

– 4 szt. 

 Ilość 

zakupionego 

sprzętu 

teleinformatyc

znego – 2 szt.  

Projekt dotyczy wyposażenia obiektu publicznego pełniącego 

funkcje społeczno-kulturalne tj. świetlicy wiejskiej znajdującej 

się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach 

Drugich. Budynek znajduje się na terenie działania LGD 

„Dorzecze Bobrzy” w bardzo dobrej lokalizacji tj. w pobliżu 

Ośrodka Sportowego oraz w odl. ok. 2 km od zrewitalizowanego 

centrum Gminy, które posiada doskonałe połączenia 

komunikacyjne – drogi krajowe Kielce- 

Łódź (Nr 74) i Gdańsk-Rabka (S-7).  

Zakres rzeczowy projektu określono na podstawie: złożonej 

propozycji przez OSP w Kostomłotach Drugich wynikającej z 

oczekiwań społecznych, potrzeb dla zakresu i rodzaju 

prowadzonych działań przez OSP, dla spełnienia celów 

społecznych i kulturalnych na rzecz mieszkańców oraz 

możliwości finansowych - wybór urządzeń jest optymalnym 

rozwiązaniem między jakością, a wartością. Doposażenie 

świetlicy wiejskiej zostanie zrealizowane poprzez zakupy 

inwestycyjne następującego sprzętu i urządzeń: 

1. Okap kuchenny 

2. Kuchnia gazowo-elektryczna 

3. Chłodziarko-zamrażarka 

4. Urządzenie wielofunkcyjne 

5. Laptop 

6.Czajnik elektryczny. 

 Razem IV 
49.500,00 

(bez. L.p. 2) 
 

10.000,00 

(bez Lp. 2) 
    

V.  Ministerstwo Sportu i Turystyki 

1. 
Stworzenie 2 

Otwartych Stref 
238.818,00 

Umowa Nr 

2018/0113/1610/ 
100.000,00 41,90% 

18.06.2018 r. 

28.06.2019 r. 
 Dwie otwarte 

strefy 

Przedmiot wniosku stanowi stworzenie małej infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej poprzez realizację 2 zadań: 



 

Aktywności w 

Gminie Miedziana 

Góra poprzez 

budowę malej 

infrastruktury 

sportowo-

rekreacyjnej w 

Ciosowej i 

Kostomłotach 

Drugich 

SubA/DIS/OSA 

25.07.2018 r. 

 

Aneks Nr 1 do 

Umowy Nr 

2018/0113/1610/ 

 

 

aktywności A. Otwarta Strefa Aktywności na terenie parku wiejskiego w 

Ciosowej Gmina Miedziana Góra - (działka o powierzchni 

1500m2) - poprzez realizację wariantu rozszerzonego dla 

Otwartej Strefy Aktywności w skład której wchodzą: 

1. Siłowania plenerowa w skład której wchodzi 6 urządzeń, 

każde na oddzielnej podstawie, tj.: 

- Orbitrek – 1 kpl. 

- Biegacz wolnostojący – 1 kpl. 

- Koło i kierownice Tai Chi - 1kpl 

- Wioślarz wolnostojący - 1kpl, 

- Wahadło + Twister - 1kpl, 

- Wyciskanie siedząc + wyciąg górny - 1kpl.  

Wszystkie urządzenia strefy zamontowane będą na stałe. 

2. Strefa relaksu w skład której wchodzą: 

- 4 ławki parkowe, 

- 2 urządzenia do gier edukacyjnych: plenerowy tj: stolik do gier 

planszowych szachy/warcaby oraz piłkarzyki. 

Wszystkie urządzenia strefy zamontowane będą na stałe. 

3. Plac zabaw wyposażony w 5 urządzeń dla dzieci o charakterze 

sprawnościowym, które sprzyjają rozwijaniu siły, 

zwinności, wytrzymałości i zmysłu równowagi (koordynacji): 

- Zestaw sprawnościowy – 1 kpl. 

- Huśtawka bocianie gniazdo - 1kpl, 

- Kids rowerek i stepper - 1kpl, 

- Kids koła - 1kpl, 

- Kids Kręciołek - 1kpl. 

W ramach zadania wykonane zostaną także: 

- zagospodarowanie zieleni (posianie trawy w tym pod strefą 

relaksu, posadzenie kilku krzewów), uzupełnienie zniszczonej 

nawierzchni trawiastej w pasie 1,5 m od projektowanych 

nawierzchni oraz wokół projektowanych urządzeń ) - trawa 

odporna na trudne warunki użytkowania, zasadzenie zieleni 

niskopiennej , zamontowany zostanie Kosz na śmieci – 1 szt., 

stojak na rowery - 1 szt., - umieszczona będzie Tablica 

Informacyjna OSA- 1 szt. i z regulaminem – 1 szt. 

B. Otwarta Strefa Aktywności w Kostomłotach Drugich Gmina 

Miedziana Góra -przy ul. Laskowa (działka o powierzchni 

2000m2) - poprzez realizację wariantu rozszerzonego dla 

Otwartej Strefy Aktywności w skład której wchodzą: 

1. Siłowania plenerowa w skład której wchodzi 6 urządzeń, 

każde na oddzielnej podstawie, tj.: 

- Orbitrek – 1 kpl. 

- Biegacz – 1 kpl. 

- Motyl- 1kpl, 

- Wioślarz - 1kpl, 

- Rowerek- 1kpl, 

- Wyciąg górny - 1kpl. 

Wszystkie urządzenia strefy zamontowane będą na stałe. 

2. Plac zabaw wyposażony w 3 urządzenia dla dzieci o 



 

charakterze sprawnościowym, które sprzyjają rozwijaniu siły, 

zwinności, wytrzymałości i zmysłu równowagi (koordynacji): 

- Zestaw sprawnościowy – 1 kpl: wieża z dachem, podesty, 

pomost linowy z prostokątami, zjeżdżalnia. 

- Linarium stożek- 1kpl, 

- Drabina wielofunkcyjna - 1kpl: lina wspinaczkowa, ścianka 

wspinaczkowa, kółko gimnastyczne, siatka pozioma drabinka 

linowa. 

Wszystkie urządzenia strefy zamontowane będą na stałe. 

3. Strefa relaksu w skład której wchodzą: 

- 4 ławki parkowe, 

- 3 urządzenia terenowe: tj: stolik do gier planszowych 

szachy/warcaby (Stół oraz ławki na wspólnej konstrukcji 

betonowej), gra kółko- krzyżyk (o konstrukcji z drewna litego 

rdzeniowego (o przekroju okrągłym o średnicy 12 cm)) i 

trampolina ziemna. 

W ramach zadania wykonane zostaną także: 

- zagospodarowanie zieleni (posianie trawy w tym pod strefą 

relaksu, posadzenie kilku krzewów) 

- zamontowany zostanie Kosz na śmieci – 2 szt. 

- zamontowany zostanie stojak na rowery - 1 szt 

- umieszczona będzie Tablica Informacyjna OSA- 1 szt. 

- umieszczona będzie Tablica z regulamin – 2 szt. 

 Razem V 238.818,00  100.000,00     

VI.  Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów  

1. 

Przebudowa ul. 

Wyrowce wraz z 

budową chodnika w 

msc. Ćmińsk, gm. 

Miedziana Góra 

1.222.900,84 Podpisano Umowę 978.320,67 80% 
VII. 2018 – 

X.2018 r. 
 Przebudowa 

drogi – 842 m 

Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wyrowce w Ćmińsku, gm. 

Miedziana Góra, na odcinku dł. 842m, od drogi krajowej nr 74 

do ul. Źródlanej.Projektowana przebudowa drogi ma zadanie 

doprowadzenie istniejących parametrów drogi do spełniających 

wymogi dla drogi gminnej klasy D, po czym zostanie zaliczona 

do kategorii dróg gminnych.Przebudowa drogi będzie 

obejmowała swoim zakresem wymianę istniejącej nawierzchni 

na nową bitumiczną wraz z poszerzeniem jezdni do 5m (2 pasy x 

2,5m), budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej, 

przyległego do jezdni po jej południowej stronie o szer.2m, 

lokalnie zawężonym do szer. 1,25m nad istniejącym przepustem, 

budowę pobocza o szer. 0,75m po stronie północnej drogi, oraz 

przebudowę istniejących zjazdów.Poszerzenie jezdni oraz nowa 

nawierzchnia poprawi komfort użytkownikom drogi, zachęci do 

wyboru trasy jako alternatywy dla innych powiązań 

komunikacyjnych z ośrodkami życia społeczno-gospodarczego.  

Przebudowany odcinek wraz z budową chodnika poprawi 

bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Wymiana nawierzchni 

drogowych korzystnie wpłynie na otaczające środowisko oraz 

lokalną społeczność (zmniejszy się hałas, drgania, pylenie). 

 Razem VI 

 

1.222.900,84 

 

 978.320,67     



 

VII.  Program dla sołectw  

1. 

Doposażenie terenu 

rekreacyjnego w 

urządzenie siłowni 

zewnętrznej 

 

Sołectwo Ćmińsk 

Kościelny 

5.000,00 
Umowa z dnia 1 

sierpnia 2018 r. 
5.000,00 

Kwota 

5.000,00 zł 

01.08.2018 r. – 

08.11.2018 r.  

 Zakup i 

montaż 

„Motyla z 

pylonem” 

Zadanie obejmuje zakup i montaż urządzenia „Motyl z 

pylonem”, który jest elementem siłowni zewnętrznej i jest 

kontynuacją rozpoczętych działań przez mieszkańców na rzecz 

działalności społecznej i sportowej. Zamontowane urządzenie  

będzie ogólnodostępne, zarówno dla mieszkańców sołectwa 

Ćmińsk Kościelny jak i dla  mieszkańców Gminy oraz 

turystów. To także  kontynuacja rozpoczętego 

zagospodarowania przestrzeni tj. zostanie zlokalizowane w 

pobliżu istniejącego placu zabaw i jest zgodna z koncepcją 

mieszkańców, która wynika z ich potrzeb i stanowi priorytet w 

ożywieniu społecznym na tym obszarze. Realizacja wpłynie na 

podniesienie standardu życia, aktywnego wypoczynku w 

bezpiecznym otoczeniu, a także przywrócenie ładu 

przestrzennego. Z urządzenie będą mogły korzystać osoby 

dorosłe, seniorzy oraz osoby niepełnosprawne. Wpłynie to na 

funkcje zdrowotne organizmu i utrwalenie zdrowego stylu 

życia.  

2. 

Wyposażenie 

pomieszczenia 

świetlicowego w 

sprzęt RTV 

 

Sołectwo Miedziana 

Góra 

5.070,00  
Umowa z dnia 1 

sierpnia 2018 r. 
5.000,00 

Kwota 

5.000,00 zł 

01.08.2018 r.– 

17.10.2018 r. 

 Zakup 

telewizora 65 

cali 

Celem projektu jest wsparcie aktywności i oddolnych inicjatyw 

mieszkańców w realizacji działań społeczno-kulturalnych na 

rzecz społeczności lokalnej. Jego realizacja bezpośrednio 

wpłynie na uaktywnienie i zintegrowanie społeczności lokalnej, 

a zakupiony sprzęt – telewizor pozwoli na prowadzenie 

różnorodnych działań związanych zarówno z typowo 

świetlicowymi działaniami – projekcje filmów dla wszystkich 

grup wiekowych, wspólne oglądanie imprez sportowych o 

znaczeniu zarówno krajowym jak i lokalnym oraz wykorzystanie 

sprzętu do nowatorskich zajęć świetlicowych – konkurs gier 

komputerowych itp. Korzystać z niego będą mieszkańcy oraz 

stowarzyszenia i NGO-sy, organizując różnorodne zajęcia, 

spotkania i imprezy. Ta różnorodność spowoduje że zajęcia będą 

posiadały atrakcyjną formułę i nowatorską w stosunku do 

obecnie prowadzonych zajęć. Wyposażenie świetlicy w sprzęt 

RTV – telewizor o parametrach technicznych tj. 65 cali oraz 4K 

jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców.  

 Razem VII 10.070,00  10.000,00    
 

VIII.  Narodowy Instytut Wolności – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich  

1. 

Rozwój 

instytucjonalny i 

poprawa aktywności 

obywatelskiej LUKS 

Radość 

 

Ludowy 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Radość” 

251.490,00 

Wniosek złożony 

elektronicznie 

11.03.2019 r. 
251.490,00 100% 

02.09.2019 r. 

31.12.2021 r. 

 Działanie 1 

klubu 

uczniowskie

go o 

charakterze 

sportowym 

1. Rozwój instytucjonalny i organizacyjny LUKS Radość w 

Porzeczu. 

2. Zwiększenie udziału LUKS Radość w Porzeczu w życiu 

publicznym. 

3. Rozwój sieci współpracy w ramach sektora pozarządowego i 

samorządowego. 

4. Podniesienie standardu pracy poprzez doposażenie LUKS 

Radość w Porzeczu  



 

w Porzeczu 

 Razem VIII 251.490,00  251.490,00    
 

 OGÓŁEM 60.660.541,68  39.300.037,45     

 


