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W  Programie  Rewitalizacji  Gminy  Solec-Zdrój na  lata  2016-2023  przyjętym  uchwałą  nr
XXVII/140/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój  z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące
zmiany:

 w podobszarze „Solec-Zdrój” zaktualizowano nazwę projektu nr 9 na: „Projekt rewitalizacyjny
nr 17 Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie miejscowości Solec-Zdrój w
ramach projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój” oraz
rozszerzono jego zakres,

 w podobszarze „Zborów” zaktualizowano nazwę projektu nr 9 na: „Projekt rewitalizacyjny nr
9  Poprawa  infrastruktury  edukacyjno-sportowej  w  Szkole  Podstawowej  w  Zborowie  w
ramach projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój” oraz
rozszerzono jego zakres,

 w podobszarze „Wełnin” zaktualizowano nazwę projektu nr 7 na: „Projekt rewitalizacyjny nr
7  Poprawa  infrastruktury  edukacyjno-sportowej  Szkoły  filialnej  w  Wełninie  w  ramach
projektu  „Poprawa  infrastruktury  edukacyjno-sportowej  w  Gminie  Solec-Zdrój”  oraz
rozszerzono jego zakres,

 w podobszarze „Kików” zaktualizowano nazwę projektu nr 8 na: „Projekt rewitalizacyjny nr 8
Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej Szkoły filialnej w Kikowie w ramach projektu
„Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój” oraz rozszerzono jego
zakres.

W związku z powyższym uaktualniono w rozdziale 7 opisy ww. projektów.

7.  Lista  planowanych,  podstawowych  projektów  i  przedsięwzięć
rewitalizacyjnych

Podobszar rewitalizacji nr 1 – sołectwo Solec-Zdrój

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 17
Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie miejscowości
Solec-Zdrój  w  ramach  projektu  „Poprawa  infrastruktury  edukacyjno-
sportowej w Gminie Solec-Zdrój”

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt

Gmina Solec-Zdrój
Zespół Szkół w Solcu- Zdroju

3 Zakres realizowanych 
zadań

Zadanie  1  Modernizacja  budynku  Zespołu  Szkół  w  Solcu-Zdroju
Podstawowy zakres prac:

 wymiana wykładzin podłogowych
 malowanie sal i korytarzy,
 remont archiwum szkolnego, 
 remont klatki schodowej wewnątrz budynku, 
 wymiana mebli w salach lekcyjnych,
 remont schodów wejściowych, sal lekcyjnych oraz korytarzy,
 wymiana stolarki drzwiowej,
 rozbudowa przedszkola,
 modernizacja infrastruktury sportowej.

Szkoła  Podstawowa  w  Solcu  –  Zdroju –  wymaga  wymiany  wykładzin
(linoleum)  na  korytarzu  I  piętra  i  parteru,  wymiany  wszystkich  drzwi  
i  futryn,  wymiany  okien  w szatni,  malowanie  sal  i  korytarzy,  zerwanie
boazerii  na  korytarzach,  remont  archiwum  szkolnego,  wymiana
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gumoleum wraz z listwami w salach lekcyjnych, remont części piwnicznej
w której znajduje się kuchnia, stołówka, cześć socjalna dla pracowników.
Należy  urządzić  parking  oraz  przygotowanie  miejsca  do  spotkań
integracyjno-  rekreacyjnych  (altana,  grill,  miejsce  pod  ognisko),  plac
edukacyjny - odpowiedni wybór gier, pomocy dydaktycznych, czy sprzętu
do zabawy to  podstawa w planowaniu  rozsądnych  zabaw na  świeżym
powietrzu, tego typu sprzęty umilą dzieciom czas i wpłyną na pozytywny
rozwój ich kreatywności i zdolności analitycznych, boisko wielofunkcyjne 
z bieżnią (do gry w piłkę nożną, koszykówkę, piłkę ręczną, piłkę siatkową 
z  dwutorową bieżnią lekkoatletyczną zakończoną skocznią  w dal  wraz  
z  ogrodzeniem i  piłko  chwytami)  -  umożliwi  przeprowadzenie  nowych,
interesujących  zajęć  z  innych  dyscyplin  sportowych  niż  piłka  nożna  
i  koszykówka.  Przez  to  rozwijane  będą  nowe  zainteresowania  wśród
uczniów.  Boisko  stanie  się  również  centrum  rekreacyjnym  dla
mieszkańców miejscowości.

Samorządowe  Gimnazjum  –  malowanie  sal  i  korytarzy,  wymiana
gumoleum wraz  z  listwami  w salach lekcyjnych,  wymiana  wejściowych
drzwi  kuchennych,  wymiana  okien  dachowych  w  pracowniach:
biologicznej,  geograficznej,  informatycznej  i  bibliotece  szkolnej,
ogrodzenie terenu boiska szkolnego, czyszczenie elewacji zewnętrznej na
gimnazjum i szkole podstawowej, remont szatni,

Samorządowe Przedszkole - remont schodów wejściowych
4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu)

Solec - Zdrój   ul. 1 Maja 18  

5 Szacowana wartość 500 000 zł
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji

Rezultaty
 Liczba zmodernizowanych obiektów szkolnych -1
 poprawa warunków nauki dla uczniów oraz warunków pracy dla

nauczycieli

Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 audyt energetyczny,
 dokumentacja fotograficzna.

Podobszar rewitalizacji nr 2 – sołectwo Zborów

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 9
Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej  
w Zborowie  w ramach projektu  „Poprawa infrastruktury  edukacyjno-
sportowej w Gminie Solec-Zdrój

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt

 Gmina Solec-Zdrój
 Szkoła Podstawowa w Zborowie

3 Zakres realizowanych 
zadań

Budynek w którym mieści się szkoła podstawowa oraz punkt przedszkolny
wraz z terenem przyległym należy poddać modernizacji. 
Zakres prac modernizacyjnych

 remont schodów wejściowych do budynku,
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 budowa  parkingów,  wyłożenie  kostką  brukową  chodników  
i parkingów wokół szkoły,

 modernizacja infrastruktury sportowej.
 wykonanie chodników wokół szkoły.

Projekt obejmuje także: 
1. Monitoring na zewnątrz i wewnątrz szkoły.
2. Nowa pracownia komputerowa na 25 stanowisk z okablowaniem.
3. Wykonanie nowej łazienki i wyremontowanie dwóch istniejących.
4. Montaż przegrody ogniotrwałej na korytarzu Przedszkola.
5. Wymiana mebli szkolnych.
6. Boisko do piłki nożnej 50mx25m z bieżnią wokół  i skocznią do skoku 
w dal.
7. Wymiana wykładzin podłogowych  w całej szkole.
8. Zakup kserokopiarki i kosy żyłkowej.
9.Wykonanie nowego ogrodzenia wokół terenu szkoły.

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu)

Zborów 121

5 Szacowana wartość 500 000 zł
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji

Rezultaty
 Liczba zmodernizowanych obiektów szkolnych -1

Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 audyt energetyczny,
 dokumentacja fotograficzna.

Podobszar rewitalizacji nr 3 – sołectwo Wełnin

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 7
Poprawa  infrastruktury  edukacyjno-sportowej  Szkoły  filialnej  
w  Wełninie  w  ramach  projektu  „Poprawa  infrastruktury  edukacyjno-
sportowej w Gminie Solec-Zdrój”

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt

 Gmina Solec-Zdrój 
 Szkoła Filialna w Wełninie

3 Zakres realizowanych 
zadań

Zakres prac modernizacyjnych
- wyrównywanie ścian, malowanie wszystkich pomieszczeń
- wyrównanie posadzek (założenie terakoty)
-  gruntowny  remont  łazienek  (wymiana  płytek,  wymiana  pisuarów,
umywalek kranów itp.)
- modernizacja infrastruktury sportowej.

Szkoła Filialna w Wełninie – budynek szkoły wymaga modernizacji (okna
w salach lekcyjnych do wymiany, wymiana drzwi zewnętrznych, łazienki  
i  ubikacje do remontu), okna w sali gimnastycznej – wymiana, malowanie
sal, korytarzy. Wymiana gumoleum wraz z listwami w salach lekcyjnych,
pomalowanie  elewacji  zewnętrznej  budynku,  wymiana  instalacji
elektrycznej i gazowej,  wymiana pieca i grzejników). 

4 Lokalizacja (miejsce Wełnin 77
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przeprowadzenia 
danego projektu)
5 Szacowana wartość 300 000 zł
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji

Rezultaty
 Liczba zmodernizowanych obiektów oświatowych -1 
 Poprawa warunków nauki oraz pracy nauczycieli

Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru.
 audyt energetyczny,
 dokumentacja fotograficzna.

Podobszar rewitalizacji nr 4 – sołectwo Kików

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 8
Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej Szkoły filialnej w Kikowie
w  ramach  projektu  „Poprawa  infrastruktury  edukacyjno-sportowej  
w Gminie Solec-Zdrój”

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizujących projekt

 Gmina Solec-Zdrój 
 Szkoła Filialna w Kikowie

3 Zakres realizowanych 
zadań

Zakres prac modernizacyjnych
- wyrównywanie ścian, malowanie wszystkich pomieszczeń,
- wyrównanie posadzek (założenie terakoty),
-  gruntowny  remont  łazienek  (wymiana  płytek,  wymiana  pisuarów,
umywalek kranów itp.),
- wymiana wykładziny podłogowej w całej szkole,
- malowanie sal, sali gimnastycznej i korytarzy,
- modernizacja infrastruktury sportowej.

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu)

Kików 65

5 Szacowana wartość 100 000 zł
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji

Rezultaty
Liczba zmodernizowanych obiektów oświatowych -1 
Poprawa warunków nauki oraz pracy nauczycieli

Sposób pomiaru rezultatów:
protokoły odbioru.

 dokumentacja fotograficzna.
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