Tabela nr 1
Miasto i Gmina Połaniec – projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane w latach 2007-2013
i ich rezultaty
L.p.

Nazwa projektu

Program

Dotacja

Środki
własne

Etap realizacji

1

Tworzenie kompleksowych terenów
inwestycyjnych na terenie Gminy
Połaniec przeznaczonych w planach
zagospodarowania przestrzennego pod
usługi publiczne, obiekty produkcyjne,
składy i magazyny – ETAP I - B

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskiego
na lata 2007 2013

2 534 846,70

1 689 897,78

zrealizowane

2

Tworzenie kompleksowych terenów
inwestycyjnych na terenie Gminy
Połaniec przeznaczonych w planach
zagospodarowania przestrzennego pod
usługi publiczne, obiekty produkcyjne,
składy i magazyny – ETAP II - A

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskiego
na lata 2007 2013

1 875 052,31

1 799 160,78

zrealizowane

3

Tworzenie kompleksowych terenów

Regionalny

12 644 253,91

8 429 502,61

na ukończeniu

Rezultaty otrzymane po realizacji projektu
Obszar „B” to teren o powierzchni ok. 8 ha. Strefa
posiada kompleksowe uzbrojenie terenu w media:
wodociąg - 1057 mb, kanalizacja teletechniczna 764
mb, kanalizacja deszczowa 477 mb i sanitarna – 664
mb, stacja transformatorowa, sieć c.o. 752
mb,infrastruktura drogowa - o szer. 6m i nośności 10
ton na oś - 500 mb, ciągi piesze o szer. 1,5m., sieć
elektroenergetyczna,
stacja
transformatorowa,
oświetlenie
terenu,
podczyszczalnia
wód
deszczowych, gazociąg – 474 mb. Strefa
przeznaczona jest pod produkcję, wytwórczość,
usługi, obiekty handlowe, składy, magazyny i inne.
W 2012 roku, w drodze pisemnego przetargu
nieograniczonego, Firma „PREMIX” Sp. z o. o.
nabyła w użytkowanie wieczyste nieruchomość o nr.
VI. W chwili obecnej trwa kompletownie
dokumentacji i w 2013 roku firma rozpocznie
budowę zakładu produkcyjnego.
Obszar „A” to teren o powierzchni ok. 2,2 ha. Jest on
w pełni uzbrojony w wodociąg, kanalizację
deszczową i sanitarną, sieć energetyczną i
oświetlenie. Teren wyłożony jest betonową kostką
brukową i ogrodzony. Teren służy mieszkańcom
jako nowoczesny plac targowy. Na placu do
zagospodarowania znajduje się: 20 domków
drewnianych o pow. 16 m2 każdy, dwie zadaszone
wiaty handlowe o łącznej powierzchni ponad 1100
m2, 484 miejsc handlowych, budynek portierni
wyposażony w kolektory słoneczne, parking dla
samochodów osobowych w ilości 65 miejsc
postojowych i 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych
oraz dwie altany grillowe.
Obszar „C” to teren o powierzchni ok. 50 ha w

inwestycyjnych na terenie Gminy
Połaniec przeznaczonych w planach
zagospodarowania przestrzennego pod
usługi publiczne, obiekty produkcyjne,
składy i magazyny – ETAP III - C

4

5

6

Program
Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskiego
na lata 2007 2013

Budowa infrastruktury służącej
rozwojowi aktywnych form wypoczynku
na terenie Miasta i Gminy Połaniec

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskiego
na lata 2007 2013

205 581,00

2 313 997.26

zrealizowane

Poprawa organizacji ruchu i
bezpieczeństwa na terenie Gminy
Połaniec – budowa gminnych ciągów
drogowych oraz skrzyżowania o ruchu
okrężnym przy Szkole Podstawowej w
Połańcu

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskiego
na lata 2007 2013

2 834 626,78

4 727 367,44

zrealizowane

„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
korzystających z pomocy społecznej z
terenu Miasta i Gminy Połaniec”

Program
Operacyjny
Kapitał Ludzki

2008 r. – 122 145,00

14 331,00

zrealizowane

2009 r. – 211 665,80

24 832,20

zrealizowane

jednym kawałku. Teren przeznaczony jest również
pod wytwórczość, usługi nieuciążliwe, obiekty
handlowe, składy, magazyny, działalność hurtową,
warsztatową oraz dystrybucję.. Strefa posiada już
kompleksowe uzbrojenie terenu we wszelkie media:
wodociąg - 3319 mb, kanalizacja deszczowa i
sanitarna - 3826 mb, gazociąg – 3304 mb, sieć c.o. –
4584 mb, infrastruktura drogowa - o szer. 6m i
nośności 10 ton na oś, 2427 mb, ciągi piesze o szer.
1,5m, sieć elektroenergetyczna (Linia SN 15k/V),
stacja transformatorowa, oświetlenie terenu,
podczyszczalnia wód deszczowych.
Celem projektu była budowa nowoczesnych placów
zabaw wraz ze skate parkiem oraz remont kortów
tenisowych. Udało się stworzyć, bezpieczne,
dostosowane do oczekiwań i potrzeb maluchów w
różnym wieku, nowoczesne place zabaw. Przy
obiektach znajdują się ogromne rekonstrukcje
ryczących
dinozaurów
naturalnej
wielkości.
Wszystkie obiekty cieszą się ogromną popularnością.
Spowodowało to poszerzenie oferty turystycznej
regionu, poprzez uatrakcyjnienie spędzania wolnego
czasu dzieci i młodzieży. Place zabaw z dinozaurami
to doskonały szlak edukacyjny. Podniosła się
aktywność fizyczna mieszkańców, rozwijają oni
swoje zainteresowania sportowe na kortach i skate
parku.
Budowa małego ronda wraz z oświetleniem na
skrzyżowaniu ulic oraz budowy dróg: PołaniecKraśnik-Zdzieci Stare, drogi gminnej KraśnikRoszki oraz ul. Partyzantów wraz z łącznikiem miała
na celu poprawę organizacji ruchu i bezpieczeństwa
na terenie Miasta i Gminy Połaniec. Ciąg 7 dróg
łączący tereny wiejskie z miastem Połaniec. Jedna z
dróg łączy się z drogą powiatową, a ta z krajową nr
79 Kraków-Sandomierz, tworząc ponadlokalny ciąg
komunikacyjny.
Budowa
i
modernizacja
infrastruktury technicznej przyczyniła się do wzrostu
jakości życia mieszkańców. Ruch okrężny
ograniczył niebezpieczne zdarzenia drogowe, z
udziałem dzieci i młodzieży uczęszczającej do
placówek oświatowych. Budowa ul. Partyzantów i
łączników odciążyła ruch samochodowy na Placu
Uniwersału Połanieckiego.
Projekt ma na celu promocję integracji społecznej –
rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
Ośrodek
Pomocy
Społecznej.
Zwiększenie

2007-2013
współfinansowan
y z Europejskiego
Funduszu
Społecznego

2010 r. – 219 625,84

25 766,16

zrealizowane

2011 r. – 301 235,52

35 340,48

zrealizowane

2012 r. – 294 559,00

34 256,00

zrealizowane
realizacja
w 2013 r.

2013 r.

Przebudowa Kina "PEGAZ" w
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
wraz z zakupem niezbędnego
wyposażenia

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskiego
na lata 2007 2013

1 995 742,45

4 686 461,78

zrealizowane

8

”W rytmie Kościuszki - Uniwersał
Połaniecki”

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskiego
na lata 2007 2013

199 972,83

80 651,40

zrealizowane

9

Rewitalizacja centralnych obszarów
miasta Połańca – przebudowa Placu
Uniwersału Połanieckiego, wymiana

Regionalny
Program
Operacyjny

3 203 055,77

7

zrealizowane

aktywności zawodowej osób korzystających z
pomocy społecznej w Połańcu, przeprowadzenie
indywidualnego
poradnictwa
zawodowego,
warsztatów aktywizacji, treningu kompetencji i
umiejętności społecznych oraz szkoleń zawodowych.
W ramach przeprowadzonych warsztatów, treningów
i szkoleń społeczność lokalna miała możliwość
zbadania i zdefiniowania własnego problemu
zawodowego oraz podjęcia decyzji dot. planowania
własnej kariery zawodowej. Działania te zwiększają
aktywność zawodową społeczności lokalnej i
zmniejszają bezrobocie na terenie gminy Połaniec.
Celem projektu była poprawa jakości oraz
zwiększenie oferty programowej i artystycznej
poprzez kompleksową przebudowę CKiSz: sala
widowiskowa, pomieszczenia, biblioteka, piwnice.
Zakupiono nowoczesne wyposażenie, nagłośnienie i
oświetlenie.
W
Połańcu
mieści
się
najnowocześniejsze w Powiecie Staszowskim, kino
„Impresja” z wielofunkcyjną salą widowiskowokinową. Powstała nowoczesna siłownia i kręgielnia.
Biblioteka
Publiczna
została
kompleksowo
wyremontowana. Podniósł się poziom uczestnictwa
mieszkańców w imprezach lokalnych. Ożywienie
życia kulturalnego i wzrost zainteresowania
regionem. Poszerzona oferta kinowa i artystyczna.
Służy to młodzieży jak i osobom dorosłym, bez
względu na wiek, płeć oraz niepełnosprawność.
CKiSz to ośrodek edukacji artystycznej, kulturalnej
oraz upowszechnia kultury wśród dzieci, młodzieży
oraz dorosłych.
Projekt miał na celu promocję wydarzeń
narodowowyzwoleńczych
w
215
rocznicę
Uniwersału Połanieckiego. Powstał ponadregionalny
produkt turystyczny – banery reklamowe na stornach
www, albumy, powstała turystyczno-promocyjnoinwestycyjna
strona
www,
przedstawiono
Inscenizację
Insurekcji
Kościuszkowskiej.
Społeczność lokalna podniosła swoją świadomość na
temat
Uniwersału
Połanieckiego.
Wzrosło
zainteresowanie, zarówno wśród społeczności
lokalnej jak i wśród turystów, historią regionu,
nierozerwalnie związanego z osobą Naczelnika T.
Kościuszki oraz Uniwersałem Połanieckim.
Głównym celem projektu było podwyższenie
walorów estetycznych i poprawa funkcjonalności
przestrzennej Połańca. Przebudowany został rynek

oświetlenia przy głównych ulicach
miasta na lampy stylowe oraz budowa
parków rekreacyjnych

Województwa
Świętokrzyskiego
na lata 2007 2013

2 711 774,28

10

Zakup specjalistycznego pojazdu dla
zbiórki i transportu odpadów
komunalnych

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2007-2013

200 000,00

368 398,00

zrealizowane

11

Poprawa jakości życia na obszarach
wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych mieszkańców
wsi: Maśnik, Łęg, Tursko Małe na
terenie Gminy Połaniec – Budowa
infrastruktury społeczno – kulturalnej,
rekreacyjnej i sportowej, tj. Boiska,
place zabaw, dom wiejski oraz małej
infrastruktury turystycznej, w
szczególności miejsc wypoczynkowych i
biwakowych

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2007-2013

487 342,00

761 788,00

zrealizowane

12

Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej na terenie
miasta Połaniec

Program
Operacyjnego
Infrastruktura i
Środowisko 20072013

5 518 600,55

2 507 574,41

zrealizowane

wraz z infrastrukturą podziemną. Budynek starej
OSP został przebudowany i zamieniony w Obiekt
Informacji Turystycznej wraz z funkcją usługowohandlową. Sucha studnia, podświetlone fontanny,
ławki nadały nowoczesnego uroku. Obecnie
funkcjonuje Kawiarnia „Mięta Cafe”, a na rynku w
okresie wiosenno-letnio-jesiennym organizowane są
dla mieszkańców liczne koncerty i występy
artystyczne pod gołym niebem. Parki rekreacyjne
oraz park z fontanną znacznie poszerzyły ofertę
rekreacyjną miasta. Nasadzenia zieleni optymalnie
zagospodarowały
Połaniec.
Elementy
małej
architektury służą mieszkańcom i turystom do
wypoczynku na świeżym powietrzu, wśród zieleni.
Realizacja projektu pozwoliła na utrzymanie w
czystości ulic, placów, parkingów, chodników,
przystanków komunikacji miejskiej co poprawiło
warunki życia mieszkańców z terenu gminy
Połaniec. Zakup śmieciarki przyczynił się również
do większej dbałości o środowisko naturalne.
Uatrakcyjniono życie kulturalne mieszkańców
poprzez
budowę
świetlicy
wiejskiej,
zagospodarowanie i zmodernizowanie centralnych
części miejscowości: Maśnik, Łęg i Tursko Małe.
Projekt przyczynił się do uatrakcyjnienia i rozwoju
życia kulturalnego i wzmocnienia tożsamości
społecznej mieszkańców. Podniosła się aktywność
fizyczna mieszkańców, rozwijają oni swoje
zainteresowania sportowe na boiskach sportowych..
Celem projektu było zmniejszenie zapotrzebowania
na moc cieplną i obniżenie kosztów ogrzewania.
Obniżono emisję i strumień odpadów z procesu
spalania. Projekt objął 5 budynków: Centrum
Kultury i Sztuki, 2 budynki Przedszkoli, 4 segmenty
Publicznej Szkoły Podstawowej, 3 segmenty
Publicznego Gimnazjum oraz budynek Przychodni
Zdrowia. Prace polegały na wymianie: stropodachu,
instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego,
nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej.
Ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie instalacji
solarnej zasilającej instalację ciepłej wody,
wymianie instalacji wentylacji mechanicznej.
Podniesienie estetyki, wizerunku oraz komfortu
użytkowania budynków, zarówno dla dzieci,
młodzieży jak i nauczycieli szkoły, lekarzy i

13

Wzrost jakości oferty rekreacyjnej,
sportowej i kulturalnej w Gminie
Połaniec, w miejscowościach: Ruszcza,
Tursko Małe, Brzozowa, Rudniki,
Okrągła, Zrębin, Winnica, Łęg.

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2007-2013

240 288,00

247 795.03

zrealizowane

14

Wzrost jakości oferty rekreacyjnej,
sportowej i kulturalnej w Gminie
Połaniec, w miejscowościach: Zdzieci
Nowe, Zdzieci Stare, Kraśnik, Rybitwy,
Ruszcza Kępa, Maśnik

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2007-2013

131 787,00

179 475,07

zrealizowane

pacjentów Przychodni Zdrowia oraz pracowników i
uczestników zajęć w CKiSz. Zmniejszenie
oddziaływania sektora energetyki na środowisko.
Skutkuje to polepszeniem jakości powietrza
atmosferycznego w centrum miasta, a także
widocznymi efektami ekologicznymi.
Projekt przyczynił się do uatrakcyjnienia i rozwoju
życia kulturalnego i wzmocnienia tożsamości
społecznej
mieszkańców
wsi
poprzez
zagospodarowanie
i
modernizację
obiektów
pełniących funkcję kulturalne, a także propagowany
był zdrowy styl życia oraz zwiększono atrakcyjność
wizerunku tych miejscowości na terenie Gminy
Połaniec dla turystów. W ramach projektu i
modernizacji, polegającej na robotach remontowych
i renowacyjnych oraz zakupie wyposażenia w w/w
miejscowościach
powstały
nowoczesne
i
przystosowane do potrzeb mieszkańców świetlice
wiejskie, które stanowią miejsce wydarzeń
kulturalnych i spotkań o charakterze integracyjnospołecznym mieszkańców. Realizacja projektu
przyczyniła się do wzrostu liczby wydarzeń
kulturalnych i spotkań o charakterze integracyjnospołecznym
mieszkańców.
Rozwijania
ich
zainteresowań
oraz
uatrakcyjnienia
oferty
turystycznej dla przyjeżdżających gości i turystów.
Powstałe obiekty dają możliwość organizowania
różnych imprez o charakterze kulturalnym.
Poprawiła się także atrakcyjność turystyczna,
powodując rozwój usług około turystycznych.
Realizacja projektu wpłynęła również na wzrost
dostępności
do
infrastruktury
kulturalnej,
zapewniając zrównoważony rozwój społeczno –
gospodarczy. Duża ilość nowych obiektów
przyczyniła się także do zwiększenia integracji
społecznej – powstało Koło Gospodyń Wiejskich, a
młodzież może aktywnie spędzać wolny czas
uczestnicząc w grach zespołowych.
Realizacja
projektu przyczyniła się do zapewnienia dzieciom i
młodzieży jak i dorosłym mieszkańcom gminy
różnorodnych form spędzania wolnego czasu.
Projekt przyczynił się do uatrakcyjnienia i rozwoju
życia kulturalnego i wzmocnienia tożsamości
społecznej
mieszkańców
wsi
poprzez
zagospodarowanie
i
modernizację
obiektów
pełniących funkcję kulturalne, a także propagowany
był zdrowy styl życia oraz zwiększono atrakcyjność
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„Na dobry początek – teatr”

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2007-2013

16

„Poprawa jakości życia na obszarach
wiejskich na terenie Gminy Połaniec
poprzez zaspokojenie potrzeb
społecznych
i kulturalnych mieszkańców wsi:
Ruszcza, Tursko Małe, Brzozowa,
Rudniki, Wymysłów, Kamieniec, Zrębin,
Łęg, Okrągła”

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2007-2013

3 972,36

4 610, 47

zrealizowane

355 210,18

546 856,86

zrealizowane

wizerunku tych miejscowości na terenie Gminy
Połaniec dla turystów. W ramach projektu i
modernizacji, polegającej na robotach remontowych
i renowacyjnych oraz zakupie wyposażenia w w/w
miejscowościach
powstały
nowoczesne
i
przystosowane do potrzeb mieszkańców świetlice
wiejskie, które stanowią miejsce wydarzeń
kulturalnych i spotkań o charakterze integracyjnospołecznym mieszkańców. Realizacja projektu
przyczyniła się do wzrostu liczby wydarzeń
kulturalnych i spotkań o charakterze integracyjnospołecznym
mieszkańców.
Rozwijania
ich
zainteresowań
oraz
uatrakcyjnienia
oferty
turystycznej dla przyjeżdżających gości i turystów.
Powstałe obiekty dają możliwość organizowania
różnych imprez o charakterze kulturalnym.
Poprawiła się także atrakcyjność turystyczna,
powodując rozwój usług około turystycznych.
Realizacja projektu wpłynęła również na wzrost
dostępności
do
infrastruktury
kulturalnej,
zapewniając zrównoważony rozwój społeczno –
gospodarczy. Duża ilość nowych obiektów
przyczyniła się także do zwiększenia integracji
społecznej – powstało Koło Gospodyń Wiejskich, a
młodzież może aktywnie spędzać wolny czas
uczestnicząc w grach zespołowych.
Realizacja
projektu przyczyniła się do zapewnienia dzieciom i
młodzieży jak i dorosłym mieszkańcom gminy
różnorodnych form spędzania wolnego czasu.
W ramach operacji zorganizowano wyjazd do teatru.
Odbył się konkurs plastyczny, na który zakupione
zostały materiały, papier, kredki. Najmłodsi mogli
bawić się na konkursie ekologicznym. Na jego
potrzeby
zakupiono
stroje-kostiumy
na
przedstawienie, zadbano też o poczęstunek dla dzieci
i zakup niezbędnych materiałów biurowych.
W podanych miejscowościach powstały place zabaw
dla dzieci, zagospodarowano tereny zielone,
wyremontowano ogrodzenia przy placach zabaw,
powstały chodniki, parking, boisko do badmintona,
tablice do kosza z utwardzonym placem, boiska do
piłki nożnej i siatkowej, altana grillowa. Realizacja
projektu przyczyniła się do podniesienia aktywności
fizycznej mieszkańców, rozwijania zainteresowań
sportowych oraz uatrakcyjnienia oferty turystycznej
dla przyjeżdżających gości i turystów. Powstałe
obiekty dają możliwość organizowania gier
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Poprawa jakości życia na obszarach
wiejskich na terenie Gminy Połaniec
poprzez zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych mieszkańców
wsi: Zdzieci Nowe, Zdzieci Stare,
Kraśnik, Rybitwy, Ruszcza.

Budowa, modernizacja oraz
wyposażenie obiektów kulturalnych i
sportowo – rekreacyjnych w
miejscowościach z terenu Gminy
Połaniec – ETAP I

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2007-2013

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2007-2013

232 134,04

338 347,21

zrealizowane

141 114,02

realizacja
w 2013 r.

266 518,00

zespołowych. Poprawiła się także atrakcyjność
turystyczna, powodując rozwój usług około
turystycznych. Realizacja projektu wpłynęła również
na wzrost dostępności do infrastruktury sportowej,
zapewniając zrównoważony rozwój społeczno –
gospodarczy. Duża ilość nowych obiektów
przyczyniła się także do zwiększenia integracji
społecznej. Realizacja projektu przyczyniła się
również do poprawy stanu zdrowia mieszkańców
gminy Połaniec, zwiększenia roli sportu i rekreacji
wśród mieszkańców, zwiększenia aktywności
ruchowej, zapewnienia dzieciom i młodzieży jak i
mieszkańcom gminy różnych form spędzania
wolnego czasu.
We wszystkich miejscowościach powstały place
zabaw dla dzieci, chodniki, alejki wewnętrzne i nowa
zieleń a także boiska do piłki nożnej i siatkowej,
tablice do kosza z utwardzonym placem. Boiska
zostały ogrodzone piłkochwytami. Realizacja
projektu przyczyniła się do podniesienia aktywności
fizycznej mieszkańców, rozwijania zainteresowań
sportowych oraz uatrakcyjnienia oferty turystycznej
dla przyjeżdżających gości i turystów. Powstałe
obiekty dają możliwość organizowania gier
zespołowych. Poprawiła się także atrakcyjność
turystyczna, powodując rozwój usług około
turystycznych. Realizacja projektu wpłynęła również
na wzrost dostępności do infrastruktury sportowej,
zapewniając zrównoważony rozwój społeczno –
gospodarczy. Duża ilość nowych obiektów
przyczyniła się także do zwiększenia integracji
społecznej. Realizacja projektu przyczyniła się
również do poprawy stanu zdrowia mieszkańców
gminy Połaniec, zwiększenia roli sportu i rekreacji
wśród mieszkańców, zwiększenia aktywności
ruchowej, zapewnienia dzieciom i młodzieży jak i
mieszkańcom gminy różnych form spędzania
wolnego czasu.
Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego boiska
sportowego w Zrębinie, wyposażenie w sprzęt
sportowy, mała architektura, zieleń. Kamieniec –
budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej,.
Kamieniec – instalacja monitoringu i budowa
piłkochwytów.
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Budowa, modernizacja oraz
wyposażenie obiektów kulturalnych i
sportowo – rekreacyjnych w
miejscowościach z terenu Gminy
Połaniec – ETAP II

„Miniolimpiada dzieci i młodzieży
sołectw z terenu gminy Połaniec”

Urząd Miasta i Gminy Połaniec –
profesjonalny, efektywny, dostępny”

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2007-2013

417 640,00
321 650,41

realizacja
w 2013 r.

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2007-2013

3 431,42

1 908,68

zrealizowane

Program
Operacyjny
Kapitał Ludzki

788 820,40

139 203,60

w trakcie
realizacji

Projekt zakłada budowę kotłowni świetlicy w
miejscowości
Ruszcza,
również
instalacja
centralnego ogrzewania oraz monitoringu. W
Rybitwach instalacja centralnego ogrzewania, zakup
krzeseł do świetlicy, instalacja monitoringu. W
Maśniku
instalacja
centralnego
ogrzewania,
monitoringu. Tursko Małe – instalacja centralnego
ogrzewania, monitoringu, budowa piłkochwytów, w
Okrągłej
instalacja
centralnego
ogrzewania,
monitoringu, budowa piłkochwytów. Zrębin –
budowa kotłowni węglowej, instalacja centralnego
ogrzewania, instalacja monitoringu. Zdzieci Stare –
budowa kotłowni węglowej, instalacja centralnego
ogrzewania, budowa piłkochwytów, instalacja
monitoringu, zakup atlasu do ćwiczeń. Zdzieci Nowe
– budowa piłkochwytów, instalacja monitoringu.
Ruszcza Kępa – budowa piłkochwytów, instalacja
monitiringu, Wymysłów, Kraśnik – budowa
piłkochwytów. Brzozowa, łęg – instalacja
monitoringu.
W szkole w Ruszczy odbyło się szkolenie
lekkoatletyczne dla uczniów, którzy mieli wziąć
udział w zawodach lekkoatletycznych. Na szkolenie
wynajęty został autobus, ponadto uczestnicy
otrzymali materiały szkolenie i posiłek. Pierwszy
dzień Miniolimpiady odbył się w miejscowości
Tursko Małe. Na boisku rozegrane zostały mecze
piłki nożnej między drużynami z sołectw Gminy
Połaniec. Podczas zawodów obecny był ratownik
medyczny. Nad prawidłowym przebiegiem spotkania
czuwała kadra sędziowska. Uczestnicy i zaproszeni
goście mogli skorzystać z przygotowanego
poczęstunku i napojów. Drugi dzień rozgrywek miał
miejsce w miejscowości Ruszcza. Przeprowadzone
zostały biegi na 60 m, 600m, i 4x200m oraz
konkurencja w skoku w dal i rzucie piłeczką
palantową. Również tego dnia nad prawidłowym
przebiegiem spotkania czuwali sędziowie i ratownik
medyczny. Najlepsi otrzymali dyplomy. Również
tutaj zapewniony został poczęstunek i napoje dla
uczestników i gości.
Projekt zakłada organizację szkoleń ogólnych i
specjalistycznych dla pracowników Urzędu Miasta i
Gminy w Połańcu. Przewidziane jest również
powstanie Strategii Rozwoju na lata 2012 – 2020,
Programu Promocji Gospodarczej, Programu
Rozwoju i Promocji Turystyki, powstanie mapy
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„Opracowania techniczne dla terenu
inwestycyjnego – ETAP III w Gminie
Połaniec”

Program
Operacyjny
Innowacyjna
Gospodarka

324 607,35

57 895,.65

zrealizowane

Zakup zestawu do projekcji kinowej 3D

„Zrównoważony
rozwój sektora
rybołówstwa i
nadbrzeżnych
obszarów
rybackich 20072013”

303 110,00

85 548,10

złożono wniosek
o płatność,
otrzymano
zaliczkę

24

DNI KULTURY POŁANIEKIEJ –
„Teatralne inspiracje”

LEADER,
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju- Małe
projekty

20 000,00

26 951,00

zrealizowane
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„ŚWIĘTO WSI W GMINIE
POŁANIEC” – organizacja imprezy
„Biesiada Połaniecka”, „Pożegnanie z
truskawką”, „Dożynki gminne”

LEADER,
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju- Małe
projekty

19 145,47

6 874,24

złożono wniosek
o płatność
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aktywności organizacji pozarządowych, powstanie
nowego portalu internetowego powiązanego z BIP,
wdrożenia Powszechnego Modelu Oceny CAF,
organizację dwóch konferencji, zakup materiałów
promocyjnych.
Wykonano dokumentację techniczną projektowo –
budowlano związaną z uzbrojeniem terenu pod
inwestycje i studium wykonalności na kompleksowe
uzbrojenie terenu inwestycyjnego.
W budynku Centrum Kultury i Sztuki z
powodzeniem, doskonale funkcjonuje Kino cyfrowe
z funkcją 3D „Impresja”- jedno z nielicznych w tej
części Polski posiadające nowoczesny projektor
cyfrowy działający w technologii 4K DLP.
Zainstalowany w projektorze serwer kinowy pozwala
na odtwarzanie obrazów aż do 60kl/sek., przez co
obraz jest niezwykle plastyczny, pozbawiony
jakiegokolwiek migotania, znakomicie ostry i
wyrazisty. Taki system umożliwia wyświetlanie
obrazu w znacznie lepszej jakości niż projektory
korzystające z analogowych taśm. Dzięki tej
technologii możliwe jest również przeprowadzanie
na żywo transmisji z koncertów oraz innych
wydarzeń kulturalnych i sportowych, a także
projekcję filmów w 3D. 4K uważane jest za
technologię przyszłości.
Impreza kulturalna „Dni Kultury Połanieckiej” miała
na celu przede wszystkim – kultywowanie tradycji
regionalnych, przybliżenie starych zwyczajów i
obrzędów świętokrzyskich, pokazanie różnych
obliczy muzyki folkowej, uwrażliwienie na rożne
rodzaje muzyki i sztuki, uatrakcyjnienie oferty
kulturalnej gminy Połaniec i regionu, zintegrowanie
społeczności lokalnej wokół wspólnych wartości,
zaspokojenie społecznych i kulturalnych potrzeb
mieszkańców. Impreza była swoistą promocją gminy
Połaniec i regionu oraz znacznie zwiększyła jego
atrakcyjność turystyczną. Poprzez swoją cykliczność
„Dni Kultury Połanieckiej” stają się niejako perełką
kulturalną pięknej ziemi połanieckiej.
Organizacja imprez miała na celu przede wszystkim
– podniesienie jakości życia społeczności lokalnej,
zaspokojenie społecznych i kulturalnych potrzeb
mieszkańców wsi, a także wzrost jakości oferty
kulturalnej i rekreacyjnej obszaru oraz integracja i
rozwój mieszkańców gminy Połaniec, a przede
wszystkim zainteresowanie osób z zewnątrz kulturą,

LEADER,
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju- Małe
projekty

20 000,00

5 000,00

podpisano
umowę o
dofinansowanie
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„Dziś nauka, jutro sukces”
Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w
jakości usług edukacyjnych

Program
Operacyjny
Kapitał Ludzki
2007-2013
Współfinansowan
y z Europejskiego
Funduszu
Społecznego

300 928,00

______

w trakcie
realizacji do
czerwca 2013 r.
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„Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające
dla uczniów zdolnych w gminie
Połaniec”
Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w
jakości usług edukacyjnych

Program
Operacyjny
Kapitał Ludzki
2007-2013
Współfinansowan
y z Europejskiego
Funduszu
Społecznego

215 368,10

______

w trakcie
realizacji do
czerwca 2013 r.
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Organizacja imprezy plenerowej
Sylwester pod gwiazdami 2012/2013

folklorem, dorobkiem Miasta i Gminy Połaniec
Promocja lokalnej twórczości kulturalnej z
wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym
kulturowego, historycznego i przyrodniczego,
niewątpliwie przyciągnęła w ten region licznych
turystów.
Organizacja imprezy plenerowej przyczyniła się
wzrostu oferty kulturalnej, a przede wszystkim
ostatni dzień kończącego się roku mieszkańcy
Połańca mogli świętować pod gołym niebem, na
placu przy muszli koncertowej. Rytmiczna muzyka,
dyskoteka laserowa, a w trakcie dyskoteki - liczne
konkursy dla mieszkańców z nagrodami, które
wręczali
organizatorzy,
były
doskonałym
zachęceniem mieszkańców do spędzenia Sylwestra
pod gwiazdami.
Realizacja projektu ma na celu wzrost szansy
edukacyjnej z przedmiotów mat.-przyr., j.
angielskiego i informatyki u uczniów poprzez
realizację zajęć pozalekcyjnych oraz zapewnienie
każdemu uczniowi, objętemu wsparciem w ramach
projektu, szansy edukacyjnej z przedmiotów mat.przyr. zgodnej z jego kompetencjami. Realizacja
projektu przyczyni się do wzrostu umiejętności
komunikowania się w języku angielskim,
zwiększenia poziomu kompetencji informatycznych
oraz rozwijania umiejętności: planowania własnej
ścieżki edukacyjnej i propagowanie polityki
równości płci.
Realizacja projektu wpłynie znacząco na rozwijanie
uzdolnień uczniów, zwiększy aspiracje, podniesie
jakość kształcenia. Dzięki realizacji zadań zawartych
w projekcie uczniowie zdolni poczują się
dowartościowani,
zdobędą
więcej
wiedzy,
przygotują się do samokształcenia, zdefiniują swoje
potrzeby w ramach doradztwa edukacyjno –
zawodowego, poznają zagadnienia równości płci.
Realizacja projektu ma na celu rozwijanie
kompetencji kluczowych uczniów przy użyciu
najnowszych technologii poprzez realizację zajęć
pozalekcyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do
wzrostu umiejętności komunikowania się w języku
angielskim, zwiększenia poziomu kompetencji
informatycznych,
wzrostu
podstawowych
kompetencji naukowo – technicznych oraz
umiejętności artystycznych.
Realizacja projektu wpłynie znacząco na rozwijanie
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„e – Świętokrzyskie” Rozbudowa
Infrastruktury Informatycznej j.t.s.

Renowacja zabytkowych organów w
Kościele parafialnym p.w. Świętego
Marcina w Połańcu

Wydanie albumu promującego Gminę
Połaniec

Regionalny
Program
Operacyjny dla
Województwa
Świętokrzyskiego
na lata 2007 2013

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskiego
na lata 2007 2013
LEADER,
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju- Małe
projekty
Program Rozwoju
Obszarów
wiejskich na lata
2007 - 2013

193 877,00

58 468,00

zrealizowane

198 453,60

10 000,00

w trakcie
realizacji

7 571,78

zrealizowane

uzdolnień uczniów, zwiększy aspiracje, podniesie
jakość kształcenia. Dzięki realizacji projektu
uczniowie zdolni z terenów wiejskich Gminy
Połaniec mają możliwość doskonalenia kompetencji
kluczowych oraz atrakcyjnej i innowacyjnej oferty
edukacyjnej, do tej pory nieosiągalnej ze względu na
brak środków finansowych. Nauka w małych
grupach oraz zastosowanie innowacyjnych narzędzi,
zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych, które
będą wykorzystywane również po zakończeniu
projektu, przyczyni się do poprawy efektywności
kształcenia i zdobywania wiedzy.
Projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
Informatycznej
JST”
jest
kontynuacją
i
rozszerzeniem
projektu
„e-świętokrzyskie
Rozbudowa
Infrastruktury
Informatycznej”
zrealizowanego przez Województwo Świętokrzyskie
Celem nadrzędnym Projektu „e-świętokrzyskie
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest
podniesienie
bezpieczeństwa
sieci
teleinformatycznych w JST a także stworzenie
nowoczesnego
systemu
wspomagającego
zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z
elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla
Jednostek Samorządu Terytorialnego w całym
Województwie Świętokrzyskim.
Dzięki realizacji tego projektu każdy Urząd Gminy
stanie się nowoczesnym urzędem w pełni
odpowiadającym kierunkom rozwoju e-administracji
w Polsce i Europie.
Renowacja zabytkowej szafy
organowej to
wyjątkowe wydarzenie dla zabytkowego kościoła,
bowiem dzięki renowacji, sprawne brzmienie
wszystkich dwudziestu głosów, pozwoli wypełnić
wspaniałym dźwiękiem wnętrze świątyni w każdych
okolicznościach.
Celem albumu jest zaprezentowanie najciekawszych
i najważniejszych wydarzeń i miejsc z historii,
teraźniejszości i przyszłości Połańca i Regionu.
Położenie gminy sprawia, ze oferuje ona swoim
mieszkańcom jak i turystom wyjątkowe atrakcje
przyrodnicze, historyczne i turystyczne, które można
odnaleźć w wielu sołectwach. Album stanowi
swoiste zaproszenie do niezapomnianej podróży po
pięknych, urokliwych zakątkach. Pokażę gminę w
innym świetle, zaprezentuje jej walory stworzonych
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Wirtualny spacer po gminie Połaniec
oraz opracowanie i wydanie map
turystycznych

LEADER,
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju- Małe
projekty
Program Rozwoju
Obszarów
wiejskich na lata
2007 - 2013

5 716,66

4 328,34

przez naturę, jak i w wyniku dokonań człowieka, jak
również przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym,
społecznym, rekreacyjnym, sportowym, efekty
inicjatyw i aktywności miejscowej społeczności
dając wyobrażenie zmian jakie zaszły tu w ostatnich
latach. Jednocześnie wydawnictwo służy ukazaniu
Gminy Połaniec jako miejsca, w którym uzupełniają
się wzajemnie i eksponują dobre tradycje i
wielopokoleniowe dokonania oraz dynamiczne i
różnorodne trwałe odpowiedzi na wyzwania
współczesności. Wydawnictwo ma zachęcać do
odwiedzenia gminy Połaniec, w której urok z jego
dawnego okresu łączy się z dokonaniami dnia
dzisiejszego otwartego na wyzwania przyszłości –
będącego
atrakcyjnym
przykładem
Gminy
harmonijnie łączącej tradycje z wymogami
współczesności.
Dzięki realizacji operacji wydano 500 szt. albumów
promujących Gminę Połaniec. Album efektywnie
promuje
wyjątkowe
atrakcje
przyrodnicze,
historyczne i turystyczne Gminy Połaniec. Jest on
dystrybuowany wśród mieszkańców w celu
pogłębienia wiedzy na temat walorów gminy, jak
również pośród osób spoza obszaru. Efektem tego
jest rozwój turystyczny regionu poprzez napływ
turystów odwiedzających gminę Połaniec. Album
jest dystrybuowany nieodpłatnie dla mieszkańców i
turystów odwiedzających Gminę Połaniec między
innymi poprzez punkt informacji turystycznej w
Połańcu oraz na wydarzeniach promocyjnych.
Prowadzona jest ewidencja rozchodu publikacji.
Została opracowana prezentacja multimedialna w
trzech językach: polskim, angielskim oraz
niemieckim w postaci panoram sferycznych 360x180
stopni o minimalnej rozdzielczości 6000x3000
pikseli w technice HDR. Wirtualny spacer po
gminie Połaniec to doskonała wirtualna wycieczka
po najważniejszych instytucjach i najciekawszych
turystycznie zakątkach gminy. Zachęca turystów do
osobistego odwiedzenia gminy poprzez prezentację
jej najważniejszych walorów pod względem
inwestycyjnym,
kulturowym,
rekreacyjno
–
sportowym.
Natomiast mapa turystyczna gminy Połaniec
dystrybuowana jest nieodpłatnie dla mieszkańców
gminy i turystów odwiedzających gminę, między
innymi poprzez Punkt Informacji Turystycznej w

Połańcu. Ulatwia ona turystom zapoznanie się
najciekawszymi punktami na trasie zwiedzania
gminy Połaniec, pozwala się odnaleźć i dotrzeć do
najważniejszych instytucji, zabytków czy miejsc
rekreacyjno – sportowych. Duża mapa turystyczna
znajduje sie w gablotach informacyjnych na terenie
miasta.
RAZEM

30 635 534,52 zł

36 051 868,52 zł

Środki unijne z wyżej wymienionych wniosków przypadające na jednego mieszkańca:
30 635 534,52 zł / 12 114 mieszkańców (stan na 31.12.2012 r.) = 2 528,93 zł

