TABELA Nr 5 - Sprawozdanie z monitorowania Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 za okres 2015-2016
2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz
Cel strategiczny
rewitalizacja i integracja społeczna
Cel operacyjny

Nr

2.1. Rozwój usług oświaty, kultury i oferty sportoworekreacyjnej
Działania i zadania

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2016

Lata realizacji,
jeśli określono

Koszt, jeśli
określono
[tys. zł]

Źródła
zewnętrzne/
Partnerzy

1

Zapewnienie większej dostępności
do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej

2015 - 2020

200,00

RPOWP,
POWER,
PROW

2

Wsparcie małych szkół kształcenia
ogólnego w zakresie kształtowania
i rozwijania u uczniów kompetencji
kluczowych

2015 - 2020

50,00

RPOWP,
POWER,
PROW

01.09.2013 r. – 31.03.2015 r. – Projekt „Gimnazjum w Gródku – Akademią
rozwoju kompetencji kluczowych” o wartości 220 485,10 zł, finansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
01.09.2016 r. – 30.06.2018 r. – Projekt „Akademia Gródek” o wartości
312 381,00 zł, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3

Remont elewacji zewnętrznej
kościoła w Gródku

2015 - 2020

50,00

RPOWP

Zadanie zrealizowane w 3 etapach, w tym 2 etapy w latach 2015-2016:
II etap (2015 r.) – remont ścian zewnętrznych elewacji południowej kościoła
parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku. Wartość zadania
96 724,97 zł, w tym dotacja z budżetu Gminy Gródek 25 000,00 zł;
III etap (2016 r.) – remont ścian zewnętrznych elewacji frontowej z wieżą
kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku. Wartość
zadania 106 394,24 zł, w tym dotacja z budżetu Gminy Gródek 30 000,00 zł.

4

Remont wnętrza cerkwi w
Mostowlanach

2015 - 2020

50,00

RPOWP

2015 r. – wykonanie robót budowlanych we wnętrzu cerkwi parafialnej p.w. Św.
Ap. Jana Teologa. Wartość zadania 51 881,40 zł, w tym dotacja z budżetu Gminy
Gródek 15 496,66 zł.

Cel strategiczny
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Nr

Działania i zadania
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Źródła
zewnętrzne/
Partnerzy

5

Przebudowa świetlic wiejskich
na terenie gminy Gródek
w miejscowościach: Wiejki,
Bielewicze, Nowosiółki, Załuki,
Podozierany

2015 - 2020

560,00

PROW

2016 r. - wykonano dokumentację projektową. Wnioski aplikacyjne, dotyczące
przebudowy świetlicy wiejskiej w Podozieranach i świetlicy wiejskiej
w Bielewiczach zostały złożone do dofinansowania w ramach PROW na lata
2014-2020

6

Budowa placów zabaw w
miejscowościach gminy

2015 - 2020

200,00

PROW,
EWT

Wniosek aplikacyjny, obejmujący budowę placów zabaw w Królowym Moście,
Waliłach-Dworze, Bobrownikach i Gródku został złożony do dofinansowania
w ramach PROW na lata 2014-2020

7

Budowa pełnowymiarowej hali
sportowej

2015 - 2020

-

PROW,
EWT

8

Doposażenie szkół w niezbędny
sprzęt komputerowy oraz w sprzęt
do nowoczesnych technik przekazu
wiedzy.

2015 - 2020

200,00

POWER,
EWT

9

Wsparcie nauczycieli w zakresie
kształcenia i doskonalenia
zawodowego oraz wsparcie rozwoju
kompetencji kadry zarządzającej
placówkami edukacyjnymi.

2015 - 2020

100,00

POWER,
EWT

2015 i 2016 – dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie
z uchwałą Rady Gminy Gródek w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na
które dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowania planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Cel strategiczny

2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz
rewitalizacja i integracja społeczna

Cel operacyjny

2.1. Rozwój usług oświaty, kultury i oferty sportowo-rekreacyjnej

Nr

10

Działania i zadania

Rozwój oferty zajęć sportoworekreacyjnych oraz programów
edukacyjno-profilaktycznych,
stanowiących alternatywę dla
zachowań ryzykownych

Lata realizacji,
jeśli określono

Koszt, jeśli
określono
[tys. zł]

Źródła
zewnętrzne/
Partnerzy

2015 - 2020

-

PROW,
EWT/ NGO,
LGD, GKRPA

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2016

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:
- na działania w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży
jako alternatywy dla zachowań ryzykownych, a w szczególności poprzez
realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych łączących
psychoprofilaktykę z aktywnością sportową, ze środków z tytułu opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono
w 2015 r. kwotę 55 260,26 zł, w 2016 r. kwotę 45 384,85 zł;
- na realizację programów edukacyjno-profilaktycznych ze środków z tytułu opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono
w 2015 r. kwotę 18 131,21 zł, w 2016 r. kwotę 22 897,32 zł;

11

Organizacja kursów i szkoleń
podnoszących kwalifikacje i
umiejętności oraz hobbystycznych
(kursy językowe, zajęcia
wyrównawcze dla dzieci
wspomagające proces nauki, zajęcia
z edukacji ekologicznej, szkolenia
z zakresu dietetyki, inne)

2015 - 2020

-

PROW,
POWER,
prywatne,
EWT/ NGO,
ODR, LGD

2015 r. – siódma edycja programu Youngster, którego celem jest wyrównanie
szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w dostępie
do szkół ponadgimnazjalnych w miastach poprzez stworzenie wszystkim chętnym
uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach
polepszających znajomość języka angielskiego. Program realizowany przez
Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

