UCHWAŁA NR XVI/113/20
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian do Strategii Rozwoju Gminy Dobiegniew na lata 2018-2028
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Strategii Rozwoju Gminy Dobiegniew na lata 2018-2028, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr
XLVIII/268/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 19 października 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1) W punkcie 2.2.4 Zaopatrzenie w ciepło dodaje się ostatnie zdanie o treści „W 2019 roku w Gminie Dobiegniew
powstała mobilna stacja gazyfikacji; obecnie rozprowadzana jest sieć gazowa na terenie miasta Dobiegniew.”
2) W Tabeli 48. Zestawienie projektów służących realizacji celów strategii w C I. Tworzenie warunków do rozwoju
społecznego Gminy Dobiegniew C I.1. Wspieranie aktywności i rozwoju społecznego Zadanie Budowa Centrum
Pomocy Społecznej w Dobiegniewie przy ulicy Tuwima zmienia się na Zadanie Centrum opiekuńczo-mieszkalne
w Dobiegniewie, wg poniższego zestawienia
TYTUŁ
PROJEKTU

Centrum
opiekuńczomieszkalne w
Dobiegniewie

OPIS DZIAŁAŃ

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane
problemy społeczne. Celem zadania jest wsparcie
dorosłych osób niepełnosprawnych zamieszkujących
Gminę Dobiegniew poprzez stworzenie warunków
niezależnego
i
godnego
funkcjonowania,
adekwatnego do potrzeb osób niepełnosprawnych
poprzez
utworzenie
Centrum
opiekuńczomieszkalnego, umożliwiającego dzienny oraz
całodobowy pobyt uczestników programu.
Układ funkcjonalno-przestrzenny Centrum:
- na parterze obiektu zlokalizowana będzie świetlica,
jadłodajnia,
sala
pobytu
dziennego
oraz
pomieszczenie do rehabilitacji,
- na piętrze znajdują się trzy mieszkania (pokój,
aneks kuchenny, łazienka), pomieszczenia biurowe
oraz dwa pomieszczenia zajęć grupowych, wewnątrz budynku będzie się znajdowała winda dla
niepełnosprawnych,
- kuchnia przeznaczona do wydawania posiłków,
- dwa wejścia główne do budynku usytuowane
centralnie od strony wschodniej budynku,
pozbawione
barier
architektonicznych
i
przystosowane dla osób niepełnosprawnych

WARTOŚĆ

WSKAŹNIK
PRODUKTU

3 555 692,72

Liczba
wybudowanych
obiektów
wsparcia
dorosłych osób
niepełnosprawny
ch – 1 szt.

OKRES
REALZIACJI

PLANOWANE
ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

Program „Centra
2020-2022

opiekuńczomieszkalne
Gmina
Dobiegniew

3) W Tabeli 48. Zestawienie projektów służących realizacji celów strategii w C I. Tworzenie warunków do rozwoju
społecznego Gminy Dobiegniew C I.1. Wspieranie aktywności i rozwoju społecznego dodaje się Zadanie wg
poniższego zestawienia
TYTUŁ
PROJEKTU

Odbudowa
budynku
świetlicy
wiejskiej w
Ostrowcu
Gmina
Dobiegniew

OPIS DZIAŁAŃ

Projekt jest wynikiem potrzeby stworzenia
warunków do rozwoju życia społecznego
mieszkańców Sołectwa Ostrowiec, którzy utracili
możliwość rozwoju życia kulturalnego i
integracji mieszkańców w wyniku pożaru w 2019
r. istniejącej wówczas świetlicy wiejskiej. Jest
odpowiedzią na oddolne inicjatywy społeczne
mieszkańców sołectwa chcących rozwijać
aktywność społeczną, i kulturalną ograniczoną w
obecnym stanie poprzez brak jakiejkolwiek
ogólnodostępnej infrastruktury na obszarze
sołectwa Ostrowiec.
Odbudowę zaprojektowano w konstrukcji
tradycyjnej murowo-płytowej, z odtworzeniem
więźby dachowej w konstrukcji drewnianej.
Powierzchnia całkowita budynku 349,5 m².
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WARTOŚĆ

WSKAŹNIK
PRODUKTU

1 026 277,07

Liczba
wybudowanych
ogólnodostępnych
obiektów
infrastruktury
wspierających
aktywność lokalną –
1 szt.

OKRES
REALZIACJI

2020-2021

PLANOWANE
ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2014-2020
Gmina Dobiegniew
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4) W Tabeli 48. Zestawienie projektów służących realizacji celów strategii w C III. Tworzenie atrakcyjnych warunków
mieszkaniowych, wysokiej jakości przestrzeni publicznej i infrastruktury w Gminie Dobiegniew C III.1. Ochrona
środowiska naturalnego, w tym ograniczenie niskiej emisji i poprawa gospodarki wodno-ściekowej Zadanie
Przebudowa kotłowni węglowej przy ul. Szkolnej 1 wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej zmienia się na Zadanie
Przebudowa kotłowni z węglowych na gazowe przy ul. Szkolnej i Mickiewicza 3 w Dobiegniewie, wg poniższego
zestawienia
TYTUŁ
PROJEKTU

OPIS DZIAŁAŃ

Przebudowa
kotłowni z
węglowych na
gazowe przy ul.
Szkolnej 1 i
Mickiewicza 3 w
Dobiegniewie

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska
naturalnego i jego ochrona poprzez ograniczenie
niskiej emisji oraz poprawa bezpieczeństwa
energetycznego mieszkańców.
Potrzeba realizacji projektu wynika ze złego stanu
technicznego infrastruktury ciepłowniczej oraz
wysokiego udziału szkodzących środowisku
indywidualnych palenisk.
Zakres robót obejmuje demontaż kotłów
węglowych wraz z instalacjami oraz montaż
technologii kotłowni gazowych wraz z remontem
pomieszczeń.

WARTOŚĆ

WSKAŹNIK
PRODUKTU

OKRES
REALZIACJI

PLANOWANE
ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

Etap I – 95% k.k.

3 600 000,00

Liczba
wybudowanyc
h/przebudowan
ych/wyremont
owanych
obiektów
infrastruktury
ciepłowniczej
– 2 szt.

2017-2023

w ramach PO PT
2014-2020 –
umowa dotacji nr
DPT/BDGII/POPT/64/16,
wkład własny
Etap II
1.LRPO
2. PROW na lata
2021-2027
3. WFOŚ
4. Wkład własny
Gminy
Dobiegniew

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dobiegniewie
Marek Kowalczyk
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