Załącznik
do Uchwały Nr VII/40/07
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 28 września 2007 r.

PLAN ROZWOJU
MIEJSCOWOŚCI BOLEGORZYN

ANEKS

Wrzesień 2007 r.

Do

treści

Planu

Rozwoju

Miejscowości

Bolegorzyn

przyjętego

Uchwałą

Nr XXIII/100/05 Rady Gminy Ostrowice z dnia 29 czerwca 2005 r.,
w rozdziale II dodaje się:
♦ Opis realizacji projektu:
Plan Rozwoju Miejscowości Bolegorzyn opracowany przez mieszkańców wsi zakłada
realizację działań ze sfer Ŝycia: społeczno - kulturalnego i gospodarczego.
W celu zapewnienia realizacji planowanych działań niezbędne jest stworzenie placu zabaw
dla najmłodszych mieszkańców miejscowości Bolegorzyn. Pomimo zadowalającego
funkcjonowania świetlicy wiejskiej niezbędne jest utworzenie miejsca do odpoczynku
i rekreacji dla dzieci na świeŜym powietrzu.
Plac zabaw ma być miejscem spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieŜy.
Ma równieŜ zapoczątkować realizację wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków
i jakości Ŝycia na wsi.
Plac zabaw planuj się umieścić na działce przy Świetlicy wiejskiej, która stanowi
kulturalne centrum wsi.
W uzasadnieniu powyŜszego przedsięwzięcia naleŜy zauwaŜyć, Ŝe rozwój kulturalny,
choć nie przynosi bezpośrednich korzyści materialnych, wpływa na kaŜdą dziedzinę Ŝycia.
Jest katalizatorem przemian społecznych. Będzie to miało bezpośrednie przełoŜenie na inne
dziedziny Ŝycia mieszkańców wsi.
♦ Realizacja:
 Październik 2007 r. – złoŜenie wniosku o współfinansowanie projektu z SPO ROL.
 Styczeń 2008 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.
 Marzec 2008 r. – rozpoczęcie realizacji projektu (urządzanie placu zabaw).
 Maj 2008 r. – zakończenie urządzania placu zabaw.
 Czerwiec 2008 r. – rozliczenie projektu.
♦ Projekt dotyczy stworzenia i zagospodarowania terenu pod plac zabaw, obejmuje
on następujące elementy:
•

zakup wyposaŜenia
1. huśtawka dwustanowiskowa – 2340 zł + 22% VAT
2. huśtawka wagowa – 890 zł + 22% VAT

3. przeplotnia na bazie trójkąta – 4200 zł + 22 %VAT
4. karuzela krzyŜowa (trzystanowiskowa) – 3100 zł + 22% VAT
5. bujak na spręŜynie x 2 – 1068 zł x 2 = 2136 zł + 22% VAT
6. belka do przerzutów tułowia – 300 zł + 22% VAT
7. ławka metalowa z oparciem drewnianym x 2 – 862 zł x 2 = 1724 zł + 22%
VAT
8. tablica edukacyjno – informacyjna – 760 zł + 22% VAT
•

montaŜ oraz transport urządzeń,

•

wykonanie ogrodzenia z siatki – 3500,00 zł

•

zagospodarowanie na terenie placu zabaw zieleni – 900 zł

•

przygotowanie dokumentacji (kosztorys inwestorski oraz plan zagospodarowania
terenu) – 800 zł.

Podjęte działania w celu stworzenia bezpiecznego placu do zabaw dla dzieci:
 wydzielenie placu spełniającego warunki wspomniane w projekcie,
 uporządkowanie terenu,
 przygotowanie dokumentacji.
Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia:
Przedstawiony kosztorys został opracowany na podstawie oferty firmy Inter - Flora.
Wszystkie urządzenia posiadają Deklaracje Zgodności Zgodne z Normą PN EN 1176,
wybrane posiadają Certyfikaty, oraz są montowane z zachowaniem bezpiecznych stref
obszaru upadku wynikających z normy PN EN 1177.

Całkowity koszt budowy placu zabaw w Bolegorzynie: 24.049,00 zł.

