WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

W ubiegłym roku Powiat Niżański rozpoczął realizację zadania
pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu
Niżańskiego” dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura Techniczna, działanie
2.2 Infrastruktura Energetyczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Zarządu Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 19 lutego 2013 r. wybrał
w/w projekt do dofinansowania.
Konsekwencją powyższego wyboru było podpisanie w dniu 2 lipca 2013 r. umowy o dofinansowanie w/w projektu pomiędzy Województwem Podkarpackim w imieniu,
którego działa Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca programem,
a Powiatem Niżańskim.
Całkowita wartość Projektu wynosi: 2 990 729,89 PLN.
Koszty kwalifikowane projektu: 2 386 199,15 PLN, w tym udział środków finansowych z :
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2 000 000,00 PLN
• Budżet Powiatu Niżańskiego
386 199,15 PLN
W trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych wybrany został wykonawca robót budowlanych firma
„Atos” Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju.
W dniu 25 czerwca 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Nisku została
podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych dla zadania
pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu
Niżańskiego” na kwotę: 2 344 941,98 PLN.
Dnia 27 czerwca 2013 r. miało miejsce przekazanie Wykonawcy placu budowy.
Zakres robót ujętych w projekcie przewidzianych do realizacji w 2013 roku
obejmował wykonanie:
1. Budynek warsztatów metalowych ZS w Rudniku nad Sanem – roboty budowlane:
- docieplenie, wymiana pokrycia dachu.
2. Budynek internatu ze stołówką z poddaszem przeznaczonym na internat SOSW
w Rudniku nad Sanem – roboty budowlane:
- modernizacja (przebudowa) kotłowni gazowej wraz z instalacją pompy ciepła
w budynku internatu ze stołówką,
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku internatu ze stołówką,
- ocieplenie sufitu podwieszanego wełną mineralną w budynku stołówki,
- wymiana okien z powiększeniem otworów,
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku internatu z wyprawą elewacji,
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku stołówki z wyprawą elewacji,
- budynek internatu – opaska z grysu kamiennego,
- wymiana obróbek blacharskich i rynien na budynku internatu,
- wymiana pokrycia dachu na budynku stołówki,
- sufit podwieszany z płyt kartonowo – gipsowych.

3. Budynek dydaktyczny szkoły SOSW w Rudniku nad Sanem – roboty budowlane:
- przebudowa dachu na budynku dydaktycznym.
4. Budynek szkoły ZS w Rudniku nad Sanem – roboty budowlane:
- ściany piwnic – izolacje i docieplenie,
- docieplenie poddasza,
- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania.
5. Budynek Starostwa Powiatowego w Nisku – roboty budowlane:
- roboty rozbiórkowe,
- docieplenie ściany poniżej poziomu gruntu,
- docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych z wyprawą elewacji,
- instalacja odgromowa,
- rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie,
- prace dodatkowe opaska wokół budynku,
- docieplenie stropu pod dachem,
- konstrukcja dachu,
- instalacje sanitarne (wymiana instalacji centralnego ogrzewania),
- kotłownia.
Zakres robót ujętych w projekcie przewidzianych do realizacji w 2014 roku:
1. Budynek warsztatów drzewnych ZS w Rudniku nad Sanem – roboty budowlane:
- roboty rozbiórkowe,
- docieplenie ściany poniżej poziomu gruntu,
- docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych z wyprawą elewacji,
- instalacja odgromowa,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie,
- prace dodatkowe – opaska z płyt chodnikowych,
- docieplenie stropodachu,
- wymiana pokrycia dachu na płytę warstwową,
- wymiana pokrycia dachu elementy konstrukcyjne,
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania.
2. Budynek warsztatów metalowych ZS w Rudniku nad Sanem – roboty budowlane:
- roboty rozbiórkowe,
- docieplenie ściany poniżej poziomu gruntu,
- docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych z wyprawą elewacji,
- instalacja odgromowa,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie,
- prace dodatkowe – opaska z płyt chodnikowych,
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania.
3. Budynek dydaktyczny szkoły SOSW w Rudniku nad Sanem – roboty budowlane:
- docieplenie stropu i ścian zewnętrznych z wyprawą elewacji,
- opaska z kostki betonowej,
- demontaż rur spustowych i ponowny montaż po wykonaniu ocieplenia.
Zakończenie rzeczowe realizacji projektu przewidziano na 23 maja 2014 r.

Udział środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyczynił
się do eliminacji różnic w poziomie rozwoju regionu i poprawy jakości życia mieszkańców
Powiatu Niżańskiego.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.

