PROJEKTY KTÓRE OTZRYMAŁY DOFINASOWANIE W LATACH 2007-2013
L.p.

Tytuł projektu

1

Wodociąg grupowy
Wilkołaz

2

Modernizacja drogi gminnej
nr 108319L Ostrów
Kolonia-Popkowice KsiężeKolonia Popkowice Księże,
Gmina Wilkołaz
Modernizacja drogi gminnej
dojazdowej do pól w
miejscowości Obroki,
Gmina Wilkołaz o dł. 300 m
od drogi krajowej nr 19etapI
Termomodernizacja
budynku Szkoły
Podstawowej w Ostrowie
wraz z modernizacją

3

4

Krótki opis projektu

Numer i nazwa
działania

Lata
realizacji

Wartość
projektu
(PLN)

Kwota
dofinansowani
a (PLN)

Zakres prac w ramach projektu obejmował
budowę wodociągu zaopatrującego w wodę 6
wsi położonych na terenie Gminy Wilkołaz
(Wilkołaz Pierwszy, Wilkołaz Drugi, Wilkołaz
Trzeci, Wilkołaz Dolny, Obroki i Zalesie). W
wyniku realizacji projektu powstała sieć
wodociągowa o długości 28,28 km.
Zakres prac w ramach projektu obejmował
modernizacje drogi o długości 300 m polegającą
na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego
i nawierzchni z mieszanek mineralnoasfaltowych.
Modernizacja polegała na wykonaniu
podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni
z mieszanek mineralno-asfaltowych na długości
0,300 km.

ZPORR dz.1.2 Infrastruktura
ochrony środowiska
współfinasowany z
EFRR

2006-2008

4 449 885,35

1 898 528,04

Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych

2008

106 999,83

50 000,00

Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych

2008

108 212,41

50 000,00

W roku 2008 budynek Szkoły Podstawowej w
Ostrowie został odremontowany dzięki
pozyskaniu środków zewnętrznych. Obiekt
ocieplono oraz zmodernizowano instalacje

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej

2008

376 292,53

250 000,00
(pożyczka
umarzalna -25%)

kotłowni z węglowej na
gazową.

5

6

Modernizacja drogi gminnej
nr 108 339 L Ostrów
Kolonia-Zdrapy na działce
773 obręb Ostrów gm.
Wilkołaz
Termomodernizacja
budynku Szkoły
Podstawowej w Rudniku
wraz z modernizacją
kotłowni z węglowej na
gazową.

7

Rozwiązanie gospodarki
wodnej Gminy Wilkołaz
etap II – obejmujący
miejscowości: Zdrapy,
Wilkołaz Pierwszy,
Wilkołaz Górny i Wilkołaz
Stacja Kolejowa

8

Przebudowa stadionu i
budowa obiektów
sportowych w miejscowości
Wilkołaz Pierwszy wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą

centralnego ogrzewania i kotłownie. Wykonane
prace przyczyniły się do zmniejszenia strat
ciepła, oszczędności energii, dostosowania do
standardów Unii Europejskiej norm dotyczących
zanieczyszczenia powietrza oraz poprawy
warunków bytowych uczniów i pracowników
Modernizacja polegała na wykonaniu
podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 10 cm i
nawierzchni z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm na
istniejącej drodze o długości 345 m.
W roku 2009 budynek Szkoły Podstawowej w
Rudniku został odremontowany dzięki
pozyskaniu środków zewnętrznych. Obiekt
ocieplono oraz zmodernizowano instalacje
centralnego ogrzewania i kotłownie. Wykonane
prace przyczyniły się do zmniejszenia strat
ciepła, oszczędności energii, dostosowania do
standardów Unii Europejskiej norm dotyczących
zanieczyszczenia powietrza oraz poprawy
warunków bytowych uczniów i pracowników
W zakresie realizacji inwestycji wybudowano
sieć wodociągową o długości 14 735 m,
przyłącza wodociągowe o długości 6 872 m i 160
sztuk punktów czerpalnych. Podstawowym
celem realizacji inwestycji była ‘Poprawa jakości
życia mieszkańców i prowadzenia działalności
gospodarczej oraz podniesienie funkcjonalności
społeczno – gospodarczej miejscowości: Zdrapy,
Wilkołaz Pierwszy, Wilkołaz Górny i Wilkołaz
Stacja Kolejowa
W zakresie realizacji inwestycji wykonano
oświetlenie części boiska piłki nożnej,
wybudowano parking dla obsługi
projektowanych obiektów sportowych,
zadaszoną trybunę, kort do tenisa ziemnego oraz
boisko do piłki plażowej. Realizacja projektu
przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb
rekreacyjno—sportowych i kulturalnych Gminy
Wilkołaz. Dzięki realizacji projektu powstało
komfortowe zaplecze dla osób chcących

w Lublinie

Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych

2009

103 233,39

10 000,00

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej
w Lublinie

2009

422 810,16

280 000,00
(pożyczka
umarzalna -25%)

PROW na lata 20072013 Dz.321 –
Podstawowe usługi
dla gospodarki i
ludności wiejskiej

2009-2010

2 782 421,53

1 278 311,00

PROW na lata 20072013 Dz.
313.322.323
„Odnowa i rozwój
wsi”

2009-2010

495 134,02

228 990,00

9

10

Zakup pomocy
dydaktycznych dla Szkół z
terenu Gminy Wilkołaz

Adaptacja budynku remizy
OSP w Ewuninie na
świetlicę wiejską

aktywnie spędzać czas wolny uprawiając sport.
Realizacja projektu zapewniła możliwość
wypoczynku i zabawy dla dzieci i młodzieży w
bezpiecznym miejscu oraz stworzenie
warunków dla uczestnictwa mieszkańców w
wydarzeniach kulturalnych i sportowych o
charakterze lokalnym i ponadlokalnym.
Zagospodarowany teren jest dostępny dla
wszystkich mieszkańców Gminy bezpłatnie.
Realizacja programu rządowego „Radosna
Szkoła” stworzyła możliwości przygotowania
trzech szkół z terenu Gminy Wilkołaz (Zespołu
Szkół w Wilkołazie, Szkoły Podstawowej im.
Wacława Rafalskiego w Ostrowie i Szkoły
Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Rudniku
Szlacheckim) oraz do przyjęcia dzieci
sześcioletnich do klas pierwszych w związku z
obniżeniem wieku, rozpoczynania spełnienia
obowiązku szkolnego. Szkoły dzięki zakupionym
pomocom dydaktycznym są przygotowane by
zapewnić sześcioletnim i siedmioletnim uczniom
rozpoczynającym edukację szkolną bezpieczne
warunki w zakresie nauki, wychowania i opieki
w szkole, porównywalnej z warunkami edukacji
przedszkolnej uwzględniającej aktywną naukę i
zabawę. Dzięki wsparciu finansowym szkoły
zakupiły nowoczesne pomoce dydaktyczne
W wyniku adaptacji budynku remizy OSP
powstała świetlica wiejska w miejscowości
Ewunin. W ramach inwestycji wykonano
następujące prace: wewnętrzną instalację
sanitarną, przyłącza kanalizacji sanitarnej,
wewnętrzną instalację elektryczną oraz roboty
budowlane polegające na rozbudowie budynku
od strony wejściowej oraz dobudowie tarasu i
pochylni dla osób niepełnosprawnych. Adaptacja
remizy OSP przyczyniła się do podniesienia
standardu życia mieszkańców zaspokajając
potrzeby i aspiracje społeczno-kulturalne.
Powstało miejsce spotkań, zabaw sprzyjających
powstawaniu więzi międzyludzkich i

Program Rządowy
„Radosna Szkoła”

2009-2010

23 892,00
W tym:
Zespół Szkół
w Wilkołazie
– 11 892,00

23 892,00

Sz.P im.
Wacława
Rafalskiego w
Ostrowie –
6000,00
Sz.P im.
Królowej
Jadwigi w
Rudniku
Szlacheckim
- 6000,00
PROW na lata 20072013 413 –
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju

2010

93 496,00

62 856,00

11

12

Modernizacja drogi gminnej
nr 108 334 L Kolonia
Zalesie – Wilkołaz Dolny na
działce nr 111 obręb
geodezyjny Zalesie gm.
Wilkołaz na odcinku o
długości 0,480 m
Utworzenie
ogólnodostępnego placu
zabaw w Wilkołazie
Pierwszym

13

Projekt „Jutrzejsze sukcesy
rodzą się dzisiaj”

14

Kompleksowa
Informatyzacja Gmin
Powiatu Kraśnickiego

sąsiedzkich.
W wyniku realizacji inwestycji została
zmodernizowana droga o długości 0,480 km.
Modernizacja polegała na wykonaniu warstwy
wyrównawczej z kruszywa łamanego i
nawierzchni z mieszanek mineralnoasfaltowych.
W ramach projektu wykonano 73,80 mb
chodnika o szerokości 1,5 m z kostki brukowej,
wybudowano ogrodzenie z siatki stalowej oraz
wyposażono plac zabaw. Budowa placu zabaw
przyczyniła się do powstania miejsc spotkań i
miejsc do zabawy dla dzieci oraz znacznie
poprawiła estetykę miejscowości.
Wsparciem w ramach projektów z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki zostali objęci
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z
terenu Gminy Wilkołaz. W ramach projektów
zostały przeprowadzone bezpłatnie zajęcia z
języka angielskiego zakończone egzaminem
zewnętrznym TELC zgodnie z Europejskim
Systemem Opisu Kształcenia i zajęcia
komputerowe zakończone egzaminem ECDL.
Ponadto uczniowie Gimnazjum wzięli udział w
warsztatach doradztwa edukacyjnego na których
opracowali Indywidualne Plany Działania, a
uczniowie szkół Podstawowych wzięli udział w
zajęciach wsparcia psychologicznego
poświęconym między innymi technikom
opanowania stresu szkolnego, metodom
koncentracji na nauce i zadaniu.
Projekt realizowany był w partnerstwie gmin
wchodzących w skład konsorcjum gmin powiatu
kraśnickiego tj: Gmina Gościeradów, Gmina
Kraśnik, Gmina Szastarka, Gmina Trzydnik Duży,
Gmina Urzędów (Lider), Gmina Wilkołaz, Gmina
Zakrzówek. W ramach projektu zakupiono nowy
sprzęt informatyczny dla urzędów gmin, a także
rozbudowano sieci komputerowe,
przeprowadzono adaptację pomieszczeń na

Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych

2010

125 096,02

20 000,00

PROW na lata 413 –
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju dla małych
projektów

2010

54 192,24

24 000,00

POKL Priorytet 9
Rozwój
wykształcenia i
kompetencji w
regionach, działanie
9.1 wyrównywanie
szans edukacyjnych
i zapewnienie
wysokiej jakości
usług edukacyjnych
świadczonych w
systemie oświaty

2010-2011

166 220,00

166 220,00zł

RPO WL na lata
2007-2013, Oś
Priorytetowa IV.
Działanie 4.1
Społeczeństwo
Informacyjne

2010-2012

351 165,80

294 113,45
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Termorenowacja budynku
szkoły w Wilkołazie
Pierwszym wraz z wymianą
instalacji centralnego
ogrzewania

16

Zagospodarowanie
zbiornika wodnego wraz z
urządzeniem terenu wokół
zbiornika w miejscowości
Wilkołaz Pierwszy, Gmina
Wilkołaz

17

Rozwiązanie gospodarki
wodnej Gminy Wilkołaz
etap II w obrębach
geodezyjnych Ostrów, cz.
Ostrów Kolonia i cz. Zalesie

18

Instrumenty muzyczne dla

serwerownię, wdrożono VOiP, ujednolicono i
odnowiono platformę oprogramowania
komputerowego oraz zainstalowano
specjalistyczne oprogramowania do pracy
Urzędu. W ramach projektu utworzono
publiczne punkty dostępowe do Internetu w
postaci sieci HOT-SPOT oraz kiosków
informacyjnych zainstalowanych na terenie
urzędu gmin.
Budynek Zespołu Szkół w Wilkołazie został
odremontowany dzięki pozyskaniu środków
zewnętrznych. Obiekt ocieplono oraz
zmodernizowano instalacje centralnego
ogrzewania. Wykonane prace przyczyniły się do
zmniejszenia strat ciepła, oszczędności energii,
dostosowania do standardów Unii Europejskiej
norm dotyczących zanieczyszczenia powietrza
oraz poprawy warunków bytowych uczniów i
pracowników.
W latach 2011–2012 zagospodarowano
zbiornik wodny wraz z urządzeniem terenu
wokół zbiornika w miejscowości Wilkołaz
Pierwszy. W ramach inwestycji wykonano
zakres prac polegający na wykonaniu robót
przygotowawczych, robót ziemnych, umocnień,
robót konstrukcyjnych oraz wykonaniu budowli
piętrząco – upustowej w skład której wchodziły
roboty ziemne i odwodnienie. Realizacja operacji
przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb
społecznych w zakresie rekreacji oraz
spowodowała podniesienie funkcjonalności
miejscowości pod katem poprawy jej estetyki.
Zadanie zrealizowane zostało w 2011 roku.
Rozliczenie finansowe zgodnie z podpisaną
umową z Urzędem Marszałkowskim nastąpiło w
I półroczu 2012 roku. W ramach inwestycji
wykonano 9637 m sieci wodociągowej oraz
5635 m przyłączy 108 dla odbiorców w
miejscowościach Ostrów, cz. Ostrów Kolonia i cz.
Zalesie.
W ramach zrealizowanej operacji zakupiono

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej
w Lublinie

2011

482 148,00

250 000,00
(pożyczka
umarzalna -25%)

PROW na lata 20072013 Dz.
313.322.323
„Odnowa i rozwój
wsi”

2011-2012

568 561,80

216 286,00

PROW na lata 20072013 Dz. 321Podstawowe usługi
dla gospodarki i
ludności wiejskiej

2011-2012

1 819 469,28

815 423,00

PROW na lata 2007-

2011-2012

28 320,75

16 117,50

Młodzieżowej Orkiestry
Dętej Gminy Wilkołaz
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20

Zorganizowanie imprezy
kulturalno-rekreacyjnej
„Dożynki Gminne 2012”
połączonej z promocją
lokalnych walorów.
Przebudowa oraz
termomodernizacja
budynku świetlicy wiejskiej
w miejscowości Wilkołaz
Drugi

instrumenty muzyczne dla Młodzieżowej
Orkiestry Dętej Gminy Wilkołaz tj: Trąbki,
Saksofony tenoprowe, Saxhrony tenorowe,
Klarnety, Bęben marszowy, Nosidło do bębna
marszowego oraz Saxhrony altowe. Operacja
przyczyniła się do rozwoju talentów
muzycznych wśród dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Wilkołaz a tym samych uatrakcyjniła
lokalna ofertę wypoczynku i spędzania czasu
wolnego.
W ramach projektu zorganizowano imprezę
rekreacyjną - sportową nawiązującą do tradycji
wiejskich w Gminie Wilkołaz
W ramach zrealizowanej operacji wykonano
termomodernizację świetlicy wiejskiej w
Wilkołazie Drugim. Zakres planowanych i
wykonanych robót obejmował:
termomodernizację budynku wraz z wymianą
pokrycia dachowego, utwardzenie nawierzchni
przed wejściem do budynku oraz remont
wewnętrzny polegający na wykonaniu instalacji
sanitarnej, wodociągowej, gazowej i oświetlenia
budynku. Dzięki realizacji inwestycji znacznie
poprawiła się jakość życia mieszkańców
Wilkołaz Drugi poprzez zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych. Powstało nowe
miejsce spotkań i wydarzeń kulturowych.
Celem operacji było rozwijanie aktywności
społeczności lokalnej poprzez zakup
wyposażenia do istniejącej świetlicy wiejskiej. W
ramach operacji zakupiono: krzesła, stoły
składane i wykładzina PCV.

21

Wyposażenie świetlicy
wiejskiej w Wilkołazie
Drugim

22

Budowa Drogi w m. OstrówKolonia na działce nr 829
Obręb ewidencyjny Ostrów
od km0+000 do km 1+414,5

W ramach realizacji inwestycji wybudowano
14145 mb drogi o powierzchni asfaltowej oraz
wykonano odwodnienie drogi, 5 mijanek i
oznakowanie pionowe.
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Doposażenie Młodzieżowej

Celem operacji było rozwijanie aktywności

2013 Dz. 413 –
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju

PROW na lata 20072013 Dz. 413
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju
PROW na lata 20072013 Dz.413 –
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju w ramach
działania Odnowa i
rozwój wsi

2011-2012

47 620,05

25 000,00

2011-2012

172 677,67

112 819,00

PROW na lata
2007-2013 Dz.413 –
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju dla małych
projektów
Narodowy Program
Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II
BezpieczeństwoDostępność-Rozwój
PROW na lata 2007-

2011-2012

17 567,84

14 282,80

2012

859 328,36

257 798,51

2012

34 319,00

16 932,04

Orkiestry Dętej Gminy
Wilkołaz poprzez zakup
instrumentów muzycznych

24

społeczności lokalnej poprzez doposażenie
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Wilkołaz
poprzez zakup instrumentów muzycznych.
Operacja polegała na zakupie instrumentów
muzycznych: Tuba, Puzony Tenorowe, Saksofon
Tenorowy, Saxhorn Baryton, Saxhorn Tenorowy,
Trąbki i Waltornia NR. Operacja przyczyniła się
do rozwoju talentów muzycznych wśród dzieci i
młodzieży a także spowodowała wzrost liczby
członków orkiestry co zapewnia ciągłość jej
działalności. Amatorska gra na instrumentach
jest dla nich pasją, którą zarażają wiele młodych
osób naszej gminy uatrakcyjniając jednocześnie
wszystkie przedsięwzięcia kulturalne i
uroczystości religijne.
Wsparciem w ramach projektów z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki zostało objętych
51 uczniów Zespołu Szkół w Wilkołazie. W
ramach projektu zostały przeprowadzone
bezpłatne zajęcia z języka angielskiego w
systemie średniointensywnym oraz w systemie
blended learning zakończonych testem
zaliczeniowym, który przeprowadzony był w
systemie „on line”. Poza tym uczniowie Zespołu
Szkół w Wilkołazie korzystali z wsparcia
logopedycznego które ukierunkowane było na
złagodzenie dysfunkcji logopedycznych, a także
przygotowaniu indywidualnych zestawień
ćwiczeń dla każdego z nich.

2013 Dz.413 –
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju dla małych
projektów

POKL Priorytet 9
Rozwój
wykształcenia i
kompetencji w
regionach, działanie
9.5 Oddolne
inicjatywy
edukacyjne na
obszarach wiejskich

2012

47 160, 00

47 160,00

Utwardzenie dna i
odwodnienie wąwozu
lessowego w ciągu drogi
gminnej 108329L od km
0+139 do km 0+427 w
miejscowości Wilkołaz
Drugi.

Głównym celem przebudowy drogi było
zabezpieczenie dna istniejącego wąwozu
lessowego przed erozją na odcinku 288 m o
szer. 3,50 m w ciągu drogi gminnej nr 108329 L.

2012

37 499,24

109 999,00

Zakup małej infrastruktury
towarzyszącej przy

W ramach operacji zakupiono kosze na śmiecie z
daszkami, stoliki z szachownicą, stołki terenowe

Urząd Wojewódzki
w Lublinie. Promesa
MSWiA nr: BUSKŻII- 592-1-1/12 na
realizację inwestycji
w ramach projektu „
Osłona
Przeciwosuwiskowa
”
PROW na lata
2007-2013 Dz.413 –

2012-2013

13 868,25

7 892,50

Projekt „Nowe szanse-nowe
umiejętności’

25

26

zbiorniku wodnym w
Wilkołazie Pierwszym
27

28

29

30

Budowa boiska
wielofunkcyjnego, parkingu
na 10 stanowisk dla
samochodów osobowych
wraz z chodnikiem oraz
remont istniejącego
parkingu w miejscowości
Ostrów gm. Wilkołaz
Termorenowacja budynku
Urzędu gminy Wilkołaz
wraz z wymianą instalacji
centralnego ogrzewania

Dostawa fabrycznie
nowego, średniego
samochodu ratowniczogaśniczego z wyposażeniem
dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wilkołazie
Zakup nowego samochodu
lekkiego ratowniczogaśniczego dla OSP w
Ewuninie

31

Utwardzenie dna i
odwodnienie wąwozu
lessowego w ciągu drogi
gminnej nr 108334L od km
0+838 do km 1+038 w
miejscowości Wilkołaz
Dolny

32

Modernizacja drogi gminnej
na działce nr. ewid.

oraz ławki. Zakupione wyposażenie zostało
zamontowane przy zbiorniku wodnym w
Wilkołazie Pierwszym.
W zakresie realizacji inwestycji wykonano
następujący zakres prac: wybudowano boisko
sportowe – wielofunkcyjne, parking na 10
samochodów osobowych wraz z chodnikiem
oraz remont istniejącego parkingu.

W zakresie realizacji zadania wykonano
docieplenie budynku i wymianę wewnętrznej
instalacji centralnego ogrzewania. Wykonane
prace przyczyniły się do zmniejszenia strat
ciepła, oszczędności energii, dostosowania do
standardów Unii Europejskiej norm dotyczących
zanieczyszczenia powietrza oraz poprawy
warunków pracy pracowników.
Dzięki realizacji operacji poprawiono
funkcjonowanie systemu ratowniczo-gaśniczego.
Zakupiono fabrycznie nowy, średni samochód
ratowniczo – gaśniczy z wyposażeniem marki
RENAULT .
Realizacja inwestycji pozwoliła na
skuteczniejsze działania w zakresie ratownictwa
przeciwpożarowego. W ramach operacji
zakupiono samochód marki Ford Transit wraz z
wyposażeniem dodatkowym
Głównym celem przebudowy drogi było
zabezpieczenie dna istniejącego wąwozu
lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej nr
108334L.

W wyniku realizacji inwestycji została
zmodernizowana droga o długości 0,60 km.

Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju
PROW na lata 20072013 Dz. 4.1
413 313/322/323–
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju w ramach
działania Odnowa i
rozwój wsi
Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej
w Lublinie

2012-2013

298 623,23

146 796,00

2013

482 148,91

321 000,00
(pożyczka
umarzalna -25%)

RPO Dz.6.1 Ochrona
i kształtowanie
środowiska

2013

778 680,00

661 878,00

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej
w Lublinie
Urząd Wojewódzki
w Lublinie Promesa MSWiA
BUSKŻ-II- 592-11/13 na realizację
inwestycji w ramach
projektu „ Osłona
Przeciwosuwiskowa
”
Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych

2013

129 490,00

30 000,00

2013

51 551,76

41 241,00

2013

161 405,04

60 000,00

Gruntów 862 w obrębie
geodezyjnym Wilkołaz
Pierwszym gm. Wilkołaz na
długości 0,60 km
Modernizacja drogi gminnej
Nr 108334 L Kol. Zalesie –
Wilkołaz Dolny- dr. Gm.
108333L na działce nr 107
obręb geodezyjny Wilkołaz
Dony Kolonia gm. Wilkołaz
na odcinku 0,590 km.
Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Wilkołaz
Pierwszy od km 0+867 do
km 1+397

Modernizacja polegała na wykonaniu warstwy
wyrównawczej z kruszywa łamanego i
nawierzchni z mieszanek mineralnoasfaltowych.
Modernizacja polegała na wykonaniu warstwy
wyrównawczej z kruszywa łamanego i
nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
na istniejącej drodze o długości 0,595 km.
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„Termomodernizacja
budynku świetlicy wiejskiej
w Wilkołazie Pierwszym,
gm. Wilkołaz”

36

„Termomodernizacja
budynku świetlicy wiejskiej
w Wilkołazie Trzecim gm.
Wilkołaz”

33

34

Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych

2013

122 483,42

20 000,00

Realizacja przedmiotowego projektu
przyczyniła się do powstania drogi o
nawierzchni asfaltowej w pełni dostosowanej do
wymogów obecnego natężenia ruchu o długości
530 m.

Narodowy Program
Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II
BezpieczeństwoDostępność-Rozwój

2013-2014

294 866,21

122 514,00

W zakresie realizacji inwestycji
„Termomodernizacja budynku świetlicy
wiejskiej w Wilkołazie Pierwszym, gm. Wilkołaz”
w ramach termomodernizacji budynku
wykonano roboty budowlane, izolację pionową
budynku, docieplenie elewacji budynku, stropu,
montaż klimatyzacji oraz roboty związane z
przebudową dachu .Zakres rzeczowy prac dla
wyżej wymienionej inwestycji został wykonany
zgodnie z umową o przyznanie pomocy w
ramach działania Oś 4 Leader Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w
ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego PROW na lata 2007-2013.
W zakresie realizacji inwestycji
„Termomodernizacja budynku świetlicy
wiejskiej w Wilkołazie Trzecim, gm. Wilkołaz” w
ramach termomodernizacji budynku wykonano
termomodernizację budynku świetlicy, instalacje
c.o i instalacje gazową oraz zagospodarowano
teren wokół budynku. Zakres rzeczowy prac dla
wyżej wymienionej inwestycji został wykonany
zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr

PROW na lata
2007-2013,dz 413
”Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju” w ramach
działania „Odnowa i
rozwój wsi”

2013-2014

109 338,99

70 700,00

PROW na lata
2007-2013,dz.
413”Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju” w ramach
działania „Odnowa i
rozwój wsi”

2013-2014

219 156,50

134 013,00
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„Budowa sieci
wodociągowej w gm.
Wilkołaz”

38

Utworzenie
ogólnodostępnego placu
zabaw w miejscowości
Rudnik-Kolonia”

39

Utworzenie placu zabaw dla
dorosłych – siłownia
zewnętrzna w miejscowości
Wilkołaz Pierwszy”

00464-6930-UM0330629/13 z dnia 06.11.2013
r. w ramach działania Oś 4 Leader Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w
ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego PROW na lata 2007-2013.
W ramach realizacji inwestycji „Budowa siei
wodociągowej z przyłączami gm. Wilkołaz”
wybudowano sieć wodociągową, oraz przyłącza
wodociągowe. Zakres rzeczowy prac dla wyżej
wymienionej inwestycji został wykonany
zgodnie z umową o przyznanie pomocy w
ramach działania „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW
na lata 2007-2013.
W ramach operacji wyposażono plac zabaw i
wykonano fundamenty pod urządzenia
rekreacyjne typu: bujak konik - 1 szt., bujak
samochodzik -1szt., bujak dinuś - 1szt., tablica do
malowania- 2 szt., huśtawka ważka -2 szt.,
karuzela krzyżowa - 1szt., stożek -1szt., ścianka
gimnastyczna-1 szt., lokomotywa - 1szt., ławka 2 szt., kosz na śmieci -1 szt. Zadanie zostało
wykonane zgodnie z podpisaną umową o
przyznanie pomocy nr 01922-6930UM0343719/13 na operację z zakresu małych
projektów, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” PROW 2007-2013.
W ramach operacji „Utworzenie placu zabaw dla
dorosłych – siłownia zewnętrzna w
miejscowości Wilkołaz Pierwszy” wyposażono
siłownie zewnętrzną w następujące elementy:
pylon szt. 5, biegacz szt. 1, drabinka uniwersalna
szt. 1, ławka szt. 1,orbitrek szt. 1, podciąg nóg
szt. 1, prasa nożna szt. 1, prostownik pleców szt.
1, twister szt. 1, wahadło szt. 1, wioślarz szt. 1,
wyciąg górny szt. 1, wyciskanie siedząc szt. 1.
Zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisaną

PROW na lata
2007-2013 dz. 321
„Podstawowe
usługi dla
gospodarki i
ludności wiejskiej”

2013-2014

3 339 631,91

1 537 965,00

PROW na lata 20072013 – dz 413
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju dla małych
projektów

2013-2014

28 519,76

18 549,44

PROW na lata 20072013– Dz 413
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju dla małych
projektów

2013-2014

39 901,20

24 984,00
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Wyposażenie świetlicy
wiejskiej w Wilkołazie
Trzecim

41

Folder promujący zasoby
przyrodnicze i turystycznokulturowe na terenie Gminy
Wilkołaz

42

Ochrona powietrza i
zmniejszenie
wykorzystania energii z
tradycyjnych źródeł w
gminie Wilkołaz

43

Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w
województwie lubelskim –
edycja III

umową o przyznanie pomocy nr 01955-6930UM0343720/13 z dnia 22.01.2014 r. na
operację z zakresu małych projektów, działanie
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
PROW 2007-2013.
W ramach operacji wyposażono istniejącą
świetlicę w Wilkołazie Trzecim w stoły składane
szt. 10, Krzesła ISO szt.60 oraz Vericale szt. 5.
Zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisaną
umową o przyznanie pomocy nr 02067-6930UM0343673/13 na operację z zakresu małych
projektów, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” PROW 2007-2013.
W ramach zadania wykonano folder Gminy
Wilkołaz, który zawiera szereg informacji o
Gminie, o jej historii, zabytkach, miejscach
pamięci itp. Folder stał się jednym z elementów
akcji promocyjnej mającej na celu
zinwentaryzowanie zasobów turystycznych
Gminy.
Projekt został umieszczony na liście rezerwowej
utworzonej uchwałą nr CCXXII/4489/2014
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7
stycznia 2014 roku. Zarząd Województwa
Lubelskiego dokona wyboru projektów
umieszczonych na liście rezerwowej w
momencie pojawienia się wolnych środków w
ramach w/w konkursu.
Gmina Wilkołaz jako partner przystąpiła do
realizacji projektu "Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w województwie
lubelskim - edycja III" współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007 – 2013, Oś priorytetowa 8. –
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie
innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Na
podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-167/1300 zawartej w dniu 11 grudnia 2013 r. z Władzą

PROW na lata
2007 –Dz 413
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju dla małych
projektów

2013-2014

12 300,00

8 000,00

PROW na lata 2007
–Dz 413 Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju dla małych
projektów

2013-2014

5 460,00

4 160,00

RPO WL na lata
2007-2013 w
ramach Osi
Priorytetoej VI:
Środowisko i czysta
energia Dz. 6.2
Energia przyjazna
środowisku.
POIG, Priorytet VII
„Społeczeństwo
informacyjne –
zwiększenie
innowacyjności
gospodarki”
Działanie 8.3
„Przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemuelnclusion

2014-2015

7 247 901,73

6 160 716,46

2014-2015

-

-
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Wyposażenie świetlicy w
Wilkołazie Pierwszym

45

Promocja walorów
turystyczno – kulturowych
Gminy Wilkołaz

46

Wirtualna turystyka po
Gminie Wilkołaz

47

Termomodernizacja
budynku świetlicy wiejskiej
w Wilkołazie Dolnym wraz
z zagospodarowaniem
terenu.

48

Budowa sieci wodociągowej
z przyłączami obejmująca
miejscowości: Wólka
Rudnicka, cz. Zdrapy,
Rudnik Szlachecki w

Wdrażającą Programy Europejskie pełniącą rolę
Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej
II stopnia.
Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015
w ramach konsorcjum Województwa
Lubelskiego, 34 Gmin i 2 Powiatów
województwa lubelskiego.
Całkowita wartość projektu to 15 876 675,00
PLN, z czego 2 381 501,25 PLN to kwota
dofinansowania pochodząca z Budżetu Państwa.
Projekt w trakcie realizacji.
W ramach operacji wyposażono istniejącą
świetlicę w Wilkołazie Pierwszym w stoły
składane szt. 22, krzesła szt. 140.
W ramach operacji zakupiono materiały
promujące walory turystyczno- kulturowe
Gminy Wilkołaz. Zakupiono 400 szt. zestawów
po 7 szt. pocztówek w etui w ramach kosztów
kwalifikowalnych oraz 400 szt. kubków i toreb
bawełnianych w ramach kosztów
niekwalifikowanych.
W ramach operacji wykonano spacer Gminy
Wilkołaz, który został umieszczony na stronie
internetowej: www.wilkolaz.pl oraz nagrano 100
szt. płyt DVD/CD z wyżej wymienioną
prezentacją.
W zakresie realizacji inwestycji wykonano
termomodernizacje budynku świetlicy ,
instalację centralnego ogrzewania i instalacje
gazową oraz zagospodarowano teren wokół
budynku.
W ramach realizacji inwestycji wybudowano siec
wodociągową – 3907,47 m oraz przyłącza
wodociągowe 1027,69 m i 188,50 m.

PROW na lata 2007
–Dz 413 Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju dla małych
projektów
PROW na lata 2007
–Dz 413 Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju dla małych
projektów

2014

30 135,00

19 600,00

2015

10 455,00

1 840,00

PROW na lata 2007
–Dz 413 Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju dla małych
projektów

2015

18 942,00

10 720,00

PROW na lata
2007-2013,dz.
413”Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju” w ramach
działania „Odnowa i
rozwój wsi”
PROW na lata
2007-2013 dz. 321
„Podstawowe
usługi dla
gospodarki i

2015

126 748,44

79 185,00

2015

467 640,00

192 654,00
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obrębach ewidencyjnych:
Wólka Rudnicka, cz. Zdrapy,
Rudnik Szlachecki gm.
Wilkołaz
Zakup strojów galowych dla
Młodzieżowej Orkiestry
Dętej w Wilkołazie

Przebudowa drogi gminnej
położonej na działce o nr
ew. 146 w miejscowości
Wilkołaz Górny gm.
Wilkołaz od km 0+000 do
km 1+318

ludności wiejskiej”

W ramach operacji zakupiono 41 sztuk strojów
galowych, w tym 15 szt. dla chłopców
(marynarka-chłopięca szt.15, spodnie szt.15) i
26 szt. dla dziewcząt (marynarka – dziewczęca
szt. 26, spódnica szt. 26) przeznaczonych dla
Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wilkołazie.
W ramach operacji przebudowano drogę gminną
w miejscowości Wilkołaz Górny o długości 1318
m. Operacja była realizowana w partnerstwie z
powiatem kraśnickim. Wkład finansowy
partnera 50 000,00, wkład finansowy gminy
96 901,00 zł.

PROW na lata 2007
–Dz 413 Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju dla małych
projektów

2015

24 600,00

19 680,00

Narodowy Program
Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II
BezpieczeństwoDostępność-Rozwój

2015

293 802,30

146 901,00

