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2a . Szacunkowy koszt i harmonogram planowanych przedsięwzięć. 

Plan Odnowy Miejscowości Zimnowoda obejmuje planowane zadania 

inwestycyjne do realizacji w latach 2008 -2015. 

Źródłami finansowania Planu Odnowy Miejscowości Zimnowoda  będą: 

- środki w ramach programów operacyjnych przewidzianych do     

  realizacji  na lata  2007 -2013, 

- środki własne Gminy, 

- inne zewnętrzne źródła finansowania. 

Lp Nazwa zadania Planowany 

harmonogram 

realizacji 

zadania 

Szacunkowy 

koszt realizacji 

zadania w tys. 

Źródła 

pozyskania 

środków 

1 Rozbudowa  istniejącego 

budynku świetlicy wiejskiej 

w Zimnowodzie, zakup 

wyposażenia, 

2009 r. 438 PROW, 

budżet 

Gminy 

2 Zagospodarowanie terenu 

wokół budynku świetlicy, 

części ulicy przyległej do jej  

terenu,  ogrodzenie terenu, 

budowa chodników i 

parkingu 

2010 r. 40 Środki 

zewnętrzne, 

budżet 

Gminy 

3 Dalsze zagospodarowanie 

terenu wokół świetlicy /m.in. 

założenie trawników, 

posadzenie drzew i krzewów 

ozdobnych, zakup ławek 

parkowych/, 

Prace nad dalsza poprawą 

estetyki wsi 

2011-2012            20  

zagospodarowanie  

terenu, 

poprawa estetyki 

wsi w ramach 

własnych 

środków 

właścicieli posesji 

Środki 

zewnętrzne,  

Budżet 

Gminy, 

Środki  

prywatne 

4  Urządzenie  boiska 

wielofunkcyjnego do gier 

zespołowych  

2013 r. 40 Środki 

zewnętrzne, 

budżet 

Gminy 

5 Opracowanie projektu na 

budowę  sieci kanalizacji 

sanitarnej i oczyszczalni 

ścieków w miejscowości 

2014 r. 50 Budżet 

Gminy 



Zimnowoda 

6 Budowa kanalizacji sanitarnej 

i przydomowych 

oczyszczalni 

2015-2016 700 Środki 

zewnętrzne, 

budżet 

Gminy 

 

7 Poprawa estetyki wsi  Praca ciągła  Budżet 

Gminy, 

środki 

prywatne 

8 Stworzenie mieszkańcom 

możliwości korzystania z 

Internetu poprzez podłączenie 

świetlicy do 

szerokopasmowej sieci 

internetowej i zakup sprzętu 

 2010 25 Środki 

zewnętrze, 

budżet 

gminy 

9 Organizowanie szkoleń dla 

mieszkańców,  z 

uwzględnieniem tematyki 

gospodarstw ekologicznych, z 

zakresu agroturystyki, obsługi 

komputera, nabycia  

umiejętności, korzystania z 

Internet 

 

Przez cały 

okres 

2009-2015 

3/rok Środki 

zewnętrze, 

budżet 

Gminy 

9 Organizowanie imprez 

kulturalnych, integrujących 

mieszkańców,  

przedsięwzięć własnych oraz   

udział w  zewnętrznych 

promujących dorobek i 

dziedzictwo kulturowe 

miejscowości,  

  

Przez cały 

okres 

2009-2015 

5/rok Środki 

zewnętrzne 

Budżet 

Gminy 
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