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Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską  w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

W dniu 5 marca 2010 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu: Remont świetlicy wiejskiej 

w Skałce, Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach i przebudowa świetlicy 

wiejskiej w Smolcu.  
 

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" 

w ramach działania nr 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi"  

 

Koszt inwestycji wyniósł 996 166,28 zł, z czego prawie 50 % kosztów kwalifikowanych czyli 

359 416,00 zł stanowi dofinansowanie. 

 

Między innymi wykonano takie roboty jak: 

Remont Skałka 

1. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

2. naprawy tynkarskie malowanie 

3. malowanie elewacji  

4. pokrycie schodów wejściowych kamieniem 

5. malowanie balustrady 

6. cyklinowanie i lakierowanie podłogi. 

Rozbudowa świetlicy wiejskiej Pietrzykowicach 

1. wykonanie daszku nad głównym wejściem 

2. wykonanie izolacji termicznych  

3. przebudowa schodów wraz z podestem  

4. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w części piwnicznej świetlicy 

5. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

6. wykonanie nowych tynków zewnętrznych na ocieplanych powierzchniach wraz 

z malowaniem 

7. tynkowanie i malowanie ścian wewnętrznych 

8. wymiana podłóg 

9. remont instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznej, 

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu  
1. wymiana pokrycia dachowego na części niskiej dachu (bar), 

2. wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku świetlicy 

3. wykonanie odwodnienia budynku świetlicy 

4. wykonanie izolacji termicznej budynku 

5. wykonanie wentylacji mechanicznej 

6. przebudowa instalacji elektrycznej 

7. wymiana instalacji oświetlenia 

8. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
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9. wymiana podokienników 

10. skucie zagrzybionych tynków wewnętrznych uzupełnienie i malowanie 

11. w kuchni i innych pomieszczeniach sanitarnych licowanie ścian płytkami ceramicznymi 

12. zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe 

13. przebudowa węzłów sanitarnych 

14. przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 

15. remont i przebudowa „baru” 

16. docieplenie elewacji i zagospodarowanie terenu 

 

Ostatnich odbiorów robót wykonanych w ramach powyższej operacji dokonano w sierpniu 2010 

roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


