Gmina Opatów

Przedsięwzięcia inicjatyw lokalnych w 2018 roku
Zrealizowane „Przedsięwzięcia Inicjatyw Lokalnych” w Gminie Opatów przy współudziale środków z
budżetu Województwa Śląskiego w 2018 roku.

1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwanowice Duże w piecyk typu KOZA z turbofanem
wraz z akcesoriami, montażem i ułożeniem płytek ściennych.
Zakupiono piec wolnostojący żeliwny typu Koza K9 z turbofanem wraz z akcesoriami. Ułożono płytki ścienne w
świetlicy wiejskiej w Iwanowicach Dużych.
Wyposażona świetlica jest atrakcyjnym miejscem do spędzania czasu wolnego dla młodych, jak również starszych
mieszkańców. Obiekt stanowi również znakomite miejsce dla spotkań organizacji społecznych, OSP, KGW, Orkiestry
Dętej działających na terenie sołectwa Iwanowice Duże. Z świetlicy, która jest ogólnodostępna w godzinach
popołudniowych korzystać mogą wszyscy mieszkańcy sołectwa Iwanowice Duże, jak i całej gminy Opatów.
Koszt całkowity zadania - 8 306,65 zł
Dofinansowanie – 4 000,00 zł
2. Budowa siłowni zewnętrznej plenerowej jako centrum rekreacyjne w miejscowości Zwierzyniec
Pierwszy.
Wykonano siłownię zewnętrzną plenerową składającą się z zestawu trwałych urządzeń sprawnościowych
zapewniających pełen zakres ćwiczeń rekreacyjnych na górne partie ciała, nogi, zwiększenie wytrzymałości, poprawę
elastyczności i krążenia. W skład zestawu wchodził zakup urządzeń Twister + biegacz + wahadło, Orbitek, Wiosło,
Steper + słup nośny, Podciąg = pylon, Drabinka, Rowerek, Narciaż Tablica informacyjna z regulaminem, Kosz na
odpady, Wyciskanie siedząc + słup nośny + prasa, Ławka parkowa z siedziskiem drewnianym wraz z montażem i
transportem.
Koszt całkowity zadania - 30 231,00 zł
Dofinansowanie - 13 600,00 zł

3. Budowa chodnika przy ul. T. Kościuszki w miejscowości Opatów.
Ułożono Chodnik o szerokości 1,5 mb i długości 150 mb z kostki brukowej o grubości 6 i 8 cm oraz obrzeży 30x8 cm i
krawężników 15x30 cm. Gmina posiadała część materiału tj. kostkę brukową. Celem projektu była poprawa
bezpieczeństwa pieszych, a w szczególności dzieci, oraz mieszkańców okolicznych domów.
Koszt całkowity zadania - 133 639,96 zł
Dofinansowanie 17 500,00 zł

4. Budowa chodnika przy ul. Zielonej w miejscowości Złochowice.
Ułożono Chodnik o szerokości 1,5 mb i długości 125 mb z kostki brukowej o grubości 6 i 8 cm oraz obrzeży 30x8 cm i
krawężników 15x30 cm. Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa pieszych, a w szczególności dzieci, oraz
mieszkańców okolicznych domów.
Koszt całkowity zadania - 120 124,40 zł
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Dofinansowanie - 24 800,00 zł
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