
Wojnowice 21.12.2011. 

§pss& Urząd Miejski 
w Kietrzu 

W załączeniu przesyłam Sprawozdanie 
rzeczowo - finansowe z realizacji projektu budowy ciągów komunikacyjnych w centrum 
rekreacyjno-sportowym w ramach konkursu „Aktywna Wieś 2011". 

Wyk. 2 egz. 
egz. 1 adresat 
egz. 1 a/a 



Sprawozdanie rzeczowo - finansowe 
z realizacji projektu w ramach konkursu „Aktywna Wieś 2011" 

Tytuł projektu: 
CIĄGI KOMUNIKACYJNE w Centrum Rekreacyjno-sportowym 

• - • 

Nazwa wnioskodawcy: ODNOWA WSI WOJNOWICE 

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: SOŁTYS WSI WOJNOWICE 
Stanisław Babiniec, zam. Wojnowice, ul. Kietrzańska 19. 

Termin realizacji zadania: 2011-09-30. 
( przesunięty decyzją UM Kietrz do dn. 31.10.2011 ). 

Zaangażowanie organizacji społecznych w realizację projektu {opis zaangażowania): 

Odnowa Wsi Wojnowice-projekt i prace przy budowie 
OSP w Wojnowicach- prace przy budowie 
Klub Sportowy „Pogoń Wojnowice" - prace przy budowie 
ZHP Głubczyce - prace porządkowe 

Koszty projektu: 

Całkowity koszt projektu: 9.840,00 PLN 

Wkład własny: 6.840,00 PLN 

Wnioskowana kwota: 3.000,00 PLN 

Przeznaczenie: Budowa głównych ciągów komunikacyjnych w centrum rekreacyjno-

sportowym. 

% dofinansowania: 30,48 % 

Ce/e projektu 
Celem projektu jest wykonanie głównych ciągów komunikacyjnych w centrum 
rekreacyjno-sportowym. 
Trwałość projektu 

Wybudowane ciągi komunikacyjne będą stanowić jeden z ważniejszych elementów 
powstającego centrum rekreacyjno-sportowego wsi. Stanowią jeden z pierwszych 
etapów zagospodarowania działki zgodnie z przyjętym projektem. Jako trwały 
element służyć będą mieszkańcom przez wiele lat. 



Opis projektu 

W miejscowości Wojnowice znajduje się działka oznaczona nr 382, na której 
powstaje, przy zaangażowaniu mieszkańców centrum rekreacyjno- sportowe. 
Jednym z elementów zagospodarowania terenu jest wybudowanie chodników, które 
oprócz pełnienia głównych ciągów komunikacyjnych w sposób trwały oddzielać będą 
trzy części centrum, tj. plac zabaw dla dzieci, plac do biesiad i plac sportowy. 

Etapy budowy: 

I. Przygotowanie dokumentacji 

II. Wytyczenie terenu 

III. Przygotowanie podłoża pod chodniki 

IV. Zakup materiałów do budowy chodników 

V. Budowa chodników 

Planowane efekty rzeczowe projektu 

Planowanym efektem rzeczowym projektu są wybudowane ciągi komunikacyjne, 
które będą stanowić jeden z ważniejszych elementów powstającego centrum 
rekreacyjno-sportowego wsi. Stanowią jeden z pierwszych etapów 
zagospodarowania działki zgodnie z przyjętym projektem. Jako trwały element służyć 
będą mieszkańcom przez wiele lat. Pełnić będą rolę głównych ciągów 
komunikacyjnych i w sposób trwały oddzielać będą trzy części centrum, tj. plac 
zabaw dla dzieci, plac do biesiad i plac sportowy. Zgodnie z przyjętym projektem są 
nieodzownym elementem powstającego Centrum, z którego przez wiele lat będą 
mogli korzystać mieszkańcy miejscowości i przyjezdni goście. Krawężniki na 
ciągach montowane będą na takiej wysokości aby umożliwić poruszanie się osobom 
niepełnosprawnym przy wjazdach na poszczególne części placu, przy furtkach 
wylane zostały podjazdy dla nich. Całkowite ogrodzenie centrum wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa osób korzystających i uczestników ruchu drogowego na okalających 
plac drogach. Na terenie centrum organizowane będą imprezy plenerowe, szkolenia, 
spotkania, pogadanki. W czasie ferii i wakacji dla dzieci i młodzieży będą 
organizowane zabawy pod opieką dorosłych. Będzie to miejsce odpoczynku dla osób 
starszych. 

Po zakończeniu prac powstała tablica informacyjna, wykonano album zdjęciowy i 
prezentację multimedialną, którą umieszczono na stronie internetowej wsi. 



Planowane efekty niematerialne 

Planowanym efektem niematerialnym budowy głównych ciągów komunikacyjnych na 
powstającym centrum rekreacyjno-sportowym ( który będzie wyróżniać wieś), 
będzie zwiększenie integracji mieszkańców, wymiana doświadczeń, poprawa 
estetyki wsi, wzrośnie dbałość o wspólne dobro. 

Rozliczenie rzeczowo - finansowe: 

Etapy budowy 

Przygotowanie dokumentacji 

Wytyczenie terenu 

Przygotowanie podłoża pod 
chodniki (wyrównanie terenu, 
korytowanie) 

Zakup materiałów do budowy 
chodników 

Budowa chodników 
Razem: 

Dofinansowanie 

0 zł 

0 zł 

0 zł 

-Obrzeża 
chodnikowe: 1254,60zł 
-cement: 491,39 zł 
-tłuczeń: 900 zł 

0 zł 
2645,99 zł 
30,18 % 

Wkład 
własny 
240zł 

150 zł 

praca 
sprzętu: 1950zł 
prace ręczne: 
600 zł 

0zł 

3180 zł 
6120 zł 

Koszt 
całkowity 
240zł 

150 zł 

2550 zł 

2645,99 zł 

3180 zł 
8765,99 zł 

Praca sprzętu: 39 godz. X 50 zł = 1950 zł 

Prace ręczne: 278 godz. X 15 zł = 4170 zł 

Przy realizacji projektu brało udział 23 osoby, które średnio przepracowały po 12 godz. 


