
Strona 1

L.p. Nazwa i cel Rozdz. Jednostka odpowiedzialna 
lub koordynująca

Okres realizacji

od do

Łączne nakłady 
finansowe Limit zobowiązań

Suma limitów 
wydatków 

przyjętych w 
latach WPF

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Razem 9 272 968,19 7 976 253,02 7 976 253,02

- wydatki bieżące 997 380,64 410 254,47 410 254,47

1.[b]
Gimnazjum równych szans - Zwiększenie szans edukacyjnych
 

uczniów gimnazjum oraz podwyższenie jakości usług edukacyjnych

 

świadczonych w gimnazjum w Niedźwiadzie

Gimnazjum Niedźwiada

 

Dolna - POKL 99-122012 2014 188 060,00 106 957,20 106 957,20

2.[b]

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania ucznió klas I-II
 

szkół podstawowych Gminy Ropczyce - Celem jest wyrównanie szans

 

edukacyjnych poprzez indywidializację procesu kształcenia wśród

 

iczniów i uczennic  z klas I-III uczęszcających do szkół podstawowych

 

Gminy Ropczyce w okresie od 14 lutego 2011 r. do 28 czerwca 2011

 

r.

Miejsko Gminny Zespół

 

Oświaty -POKL05-102011 2013 470 440,80 62 900,00 62 900,00

3.[b] Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS-Uczenie się przez
 

całe życie - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Zespół Szkół Lubzina2012 2014 81 124,00 67 707,80 67 707,80

4.[b]

PSeAP-Podkarpacki System e- Administracji Publicznej- -
 

Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji

 

sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli

 

z sektorem publicznym przy wykorzystaniu

 

systemówteeinformatycznych oraz podniesienie działania

 

administracji samorządowej

Urząd Miejski - PSeAP-
Podkarpacki System

 

eAdministracji Publicznej
2010 2015 68 415,84 68 415,84 68 415,84

5.[b]

Uczeń - najlepsza inwestycja - Zwiększenie szans edukacyjnych
 

uczniów szkoły podstawowej oraz podwyższenie jakości usług

 

edukacyjnych świadczonych w szkole podstawowej Niedźwiadzie

 

Dolnej

Szkoła Podstawowa

 

Niedźwiada Dolna - POKL 98
-12

2012 2014 189 340,00 104 273,63 104 273,63

- wydatki majątkowe 8 275 587,55 7 565 998,55 7 565 998,55

1.[m]

Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg
 

gminnych:Nr 107510R Pietrzejow-Witkowice- ul. Szkolna w km

 

0+406,50 oraz Nr 107539R Chechły-Chechły-ul. Strażacka w km

 

0+415,20 - Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych

 

w miejscowości Ropczyce poprzez odbudowę mostów na ulicach

  

Strażackiej i Szkolnej. Realizacja projektu wpłynie na poprawę

 

bezpieczeństwamieszkańców.Odbudowane mosty i dojazdy stanowić

 

będą ciąg komunikacyjny, przeprowadzający ruch  kołowy i pieszy.

Urząd Miejski w Ropczycach2012 2013 3 260 566,01 3 152 091,01 3 152 091,01

2.[m]
Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach - Celem jest
 

zwiększenie atrakcyjności i dostępności obiektów sportowo-

 

rekreacyjnych
Urząd Miejski w Ropczycach2012 2013 146 370,00 0,00 0,00



Strona 2

L.p. Nazwa i cel Rozdz. Jednostka odpowiedzialna 
lub koordynująca

Okres realizacji

od do

Łączne nakłady 
finansowe Limit zobowiązań

Suma limitów 
wydatków 

przyjętych w 
latach WPF

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

3.[m]

Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach -
 

Wsparcie części obszaru zniszczonego przez powódź, a także

 

poprawafunkcjonalności i ostępności do obiektów sportowych

 

stadionu i basenów odkrytych

Urząd Miejski w Ropczycach
 

- Odtworzenie infrastruktury

 

obiektów sportowych w

 

Ropczycach

2011 2013 1 239 102,17 1 217 032,17 1 217 032,17

4.[m]

Przebudowa i rozbudowa biblioteki publicznej w Ropczycach - Celem
 

jest poprawa istniejącej bazy technicznej oraz przystosowanie obiektu

 

do potrzeb kulturalnych mieszkańcow Gminy Ropczyce. Ponadto

 

przedsięcie ma na celu zwiększenie aktywności czytelniczej wśród

 

mdzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy

Urząd Miejski w Ropczycach2009 2013 336 988,00 0,00 0,00

5.[m]

PSeAP- Podkarpacki Sytem e-Administracji Publicznej - Zapewnienie
 

skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora

 

publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z

 

sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów

 

teleinformatycznych oraz podniesienie działania administracji

 

samorządowej.

Urząd Miejski - PSeAP-
Podkarpacki System

 

eAdministracji Publicznej
2010 2013 774 520,00 773 212,00 773 212,00

6.[m]
Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy
 

Ropczyce - Poprawa estetyki otoczenia, waruntów nauki dla uczniów

 

oraz ochrona środowiska
Urząd Miejski w Ropczycach2012 2013 2 518 041,37 2 423 663,37 2 423 663,37


