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Nazwa 

zadania 

Cel 

Przeznaczenie 

Harmono

gram 

realizacji 

Kwota końcowa 

wraz ze źródłem 

jej pozyskania 

Remont, 

przebudowa 

budynku OSP 

Podstawowym celem projektu jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez rozbudowę 

lokalnej infrastruktury a takŜe wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do placówek 

ogólnodostępnych. Natomiast cele szczegółowe opierają się na: zapewnieniu rozwoju inicjatyw 

społecznych, przeciwdziałaniu marginalizacji terenów zdefaworyzowanych, tj. obszarów 

wiejskich. 

Zagospodarowanie budynku remizy na potrzeby rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a 

następnie równieŜ działalności kulturalnej i edukacyjnej w pełni zaktywizuje społeczność lokalną 

oraz wykorzysta potencjał intelektualny młodzieŜy wiejskiej jak równieŜ zniweluje róŜnice w 

dostępie do szeroko pojmowanej kultury i źródeł informacji np. poprzez Internet między miastem 

a wsią. 

2008-2009 216010, 13 zł 

BudŜet Gminy, 

PROW 

Budowa 

chodnika na 

ul.radoszowskiej 

(ul.Rybnicka-

ul.Szkolna) i na 

ul.Szkolnej 

(ul.Radoszowska 

– boisko 

szkolne) 

Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa wśród uŜytkowników drogi, z 

szczególnym uwzględnieniem dzieci podąŜających do pobliskiej szkoły. 

Osiągnięcie celu głównego będzie realizowane poprzez nw. cele cząstkowe projektu, 

które związane są bezpośrednio z oczekiwaniami i potrzebami adresatów projektu (mieszkańców 

Ŝyjących w otoczeniu drogi i innych uŜytkowników drogi), które zostaną zaspokojone w efekcie 

realizacji projektu poprzez: 

• poprawę warunków ruchu na odcinku drogi tj. szerokości pobocza i chodników, poprawę 

bezpieczeństwa na drodze i inne, 

• usprawnienie połączeń komunikacyjnych z najwaŜniejszymi punktami – zakłady pracy, dające 

zatrudnienie mieszkańcom obszaru oraz waŜne instytucje, szkoły, placówki lecznicze oraz 

2009-2010 150000 zł 

BudŜet Gminy, 

BudŜet Państwa 
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obiekty uŜytku publicznego, 

• poprawę środowiska naturalnego (zmniejszenie emisji spalin oraz poziomu hałasu i wibracji) 

poprzez odsunięcie przebiegu drogi od budynków mieszkalnych. 

Przebudowa 

budynku klubu 

sportowego oraz 

budowa trybun 

przy boisku 

sportowym  

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez rozbudowę 

lokalnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Realizacja zadania w duŜej mierze zwiększy 

atrakcyjność obszaru sołectwa jako miejsca Ŝycia i wypoczynku lokalnej społeczności. 

Przedsięwzięcie to jest kontynuacją kształtowania wizytówki sołectwa Szczerbice, w którym 

powstał juŜ nowoczesny plac zabaw, ścieŜka zdrowia, boisko do koszykówki a takŜe odnowiono 

nawierzchnię boisk sportowych.  

2010-2011 300000 zł 

BudŜet Gminy 

PROW 

Budowa 

oświetlenia 

ulicznego na 

ulicy Górskiej 

Bezpośrednim celem projektu modernizacji oświetlenia ulic i dróg w miejscowości Szczerbice 

jest wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, racjonalizacja zuŜycia energii elektrycznej oraz 

zmniejszenie nakładów przeznaczonych przez gminę na oświetlenie ulic i dróg. W wyniku 

modernizacji oświetlenia nastąpi: 

- zapewnienie komfortu widzenia wszystkim uczestnikom ruchu drogowego 

- zapewnienie prowadzenia optycznego kierowcom pojazdów samochodowych 

- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

- podniesienie niezawodności i jakości funkcjonowania oświetlenia ulicznego 

- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy. 

2011-2012 30000 zł 

BudŜet Gminy 

Budowa 

chodnika na 

ul.Rybnickiej (nr 

14609) od 

ul.Piaskowej do 

Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa wśród uŜytkowników drogi, z 

szczególnym uwzględnieniem dzieci podąŜających do szkoły oraz mieszkańców podąŜających 

do kościoła. 

Osiągnięcie celu głównego będzie realizowane poprzez nw. cele cząstkowe projektu, 

które związane są bezpośrednio z oczekiwaniami i potrzebami adresatów projektu (mieszkańców 

2013-2015 250000zł 

BudŜet Gminy 

BudŜet Zarządu 

Dróg Powiatowych 
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ul.Głownej w 

Jejkowicach 

Ŝyjących w otoczeniu drogi i innych uŜytkowników drogi), które zostaną zaspokojone w efekcie 

realizacji projektu poprzez: 

• poprawę warunków ruchu na odcinku drogi tj. szerokości pobocza i chodników, poprawę 

bezpieczeństwa na drodze i inne, 

• usprawnienie połączeń komunikacyjnych z najwaŜniejszymi punktami – zakłady pracy, dające 

zatrudnienie mieszkańcom obszaru oraz waŜne instytucje, szkoły, placówki lecznicze oraz 

obiekty uŜytku publicznego, 

• poprawę środowiska naturalnego (zmniejszenie emisji spalin oraz poziomu hałasu i wibracji) 

poprzez odsunięcie przebiegu drogi od budynków mieszkalnych. 

Wymiana i 

modernizacja 

istniejącego 

oświetlenia 

ulicznego 

Bezpośrednim celem projektu modernizacji oświetlenia ulic i dróg w miejscowości Szczerbice 

jest wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, racjonalizacja zuŜycia energii elektrycznej oraz 

zmniejszenie nakładów przeznaczonych przez gminę na oświetlenie ulic i dróg. W wyniku 

modernizacji oświetlenia nastąpi: 

- zapewnienie komfortu widzenia wszystkim uczestnikom ruchu drogowego 

- zapewnienie prowadzenia optycznego kierowcom pojazdów samochodowych 

- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

- podniesienie niezawodności i jakości funkcjonowania oświetlenia ulicznego 

- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy. 

2012-2014 250000 zł 

BudŜet Gminy 

Dofinansowanie 

budowy 

przydomowych 

oczyszczalni 

ścieków 

Celem głównym projektu jest wyeliminowanie negatywnego wpływu korzystania z 

bezodpływowych zbiorników tzw. szamb na środowisko naturalne oraz uporządkowanie 

gospodarki ściekowej w całym sołectwie Szczerbice. 

Pozostałe cele moŜna określić jako: 

- powstrzymanie zanieczyszczenia gleby; 

2011-2015 100000 zł 

BudŜet Gminy 

WFOŚiGW 
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(nieruchomości 

nie objęte 

zasięgiem sieci 

kanalizacyjnej) 

- rozwiązanie problemu zanieczyszczenia studni przydomowych; 

- ograniczenie wydzielania nieprzyjemnych zapachów; 

- poprawa komfortu gospodarstw domowych; 

- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej sołectwa Szczerbice. 

Wśród niemierzalnych rezultatów projektu moŜna wskazać na: 

- minimalna ingerencja w środowisko naturalne; 

- wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości kwestii związanych z ochroną środowiska. 

Dofinansowanie 

instalacji 

kolektorów 

słonecznych w 

budynkach 

indywidualnych 

Podstawowym celem zadania jest ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez 

obniŜenie poziomu niskiej emisji. Cel główny wiąŜe się bezpośrednio z realizacją celów 

pośrednich tj. ochrona zdrowia mieszkańców poprzez wyeliminowanie głównych źródeł niskiej 

emisji, ochrona organizmów Ŝywych, gleby oraz wody, ochrona budowli poprzez ograniczenie 

wpływu przekroczonych stęŜeń zanieczyszczeń gazowych i pyłu, podniesienie standardów 

energooszczędności w modernizowanych obiektach, unormowanie warunków klimatycznych w 

regionie poprzez ochronę powietrza,  zwiększenie wykorzystywania zasobów energii 

odnawialnej oraz zastosowanie nowoczesnych technologii wytwarzania energii cieplnej. 

2011-2015 100000 zł 

BudŜet Gminy 

WFOŚiGW 

PołoŜenie 

nawierzchni  

asfaltowej na 

następujących 

ulicach: Krótka 

(od strony ul. 

Łącznej), Nowa, 

Rybnicka -

Cel bezpośrednim projektu jest ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu 

transportowego. Podstawowy cel zostanie osiągnięty m.in. dzięki: 

- zredukowaniu czasu podróŜy, 

- poprawie komfortu przejazdu, 

- podniesieniu bezpieczeństwa przejazdu. 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych projektu, którymi są: 

poprawa poziomu infrastruktury drogowej, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obu gmin 

poprzez zapewnienie efektywnej sieci infrastruktury komunikacyjnej, zapewnienie mieszkańcom 

2010-2015 250000 zł 

BudŜet Gminy 
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boczna, 

Radoszowska – 

boczna. 

prawidłowych warunków komunikacyjnych, poprawa jakości Ŝycia mieszkańców poprzez 

umoŜliwienie bezpiecznej, wygodnej i sprawnej komunikacji, poprawa estetyki i 

zagospodarowania terenu przy minimalnej ingerencji w środowisko naturalne. 

W zakresie oddziaływania na bezpośrednie otoczenie, przedmiotowy projekt wykazuje szereg 

czynników pozytywnych, do których naleŜą: skrócenie czasu dojazdu do pracy mieszkańców 

zamieszkujących w obrębie modernizowanej ulicy, podniesienie bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, poprawa prędkości, płynności i sprawności ruchu na zmodernizowanym odcinku, 

poprawa wskaźników kosztowych w zakresie kosztów eksploatacji pojazdów, znaczna poprawa 

komfortu przejazdu, poprawa dostępności do obszarów istotnych gospodarczo, neutralizacja 

zagroŜenia ze strony potencjalnych konfliktów społecznych. 

Ocieplenie 

budynku szkoły 

Podstawowym celem zadania jest ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez 

obniŜenie poziomu niskiej emisji. Cel główny wiąŜe się bezpośrednio z realizacją celów 

pośrednich tj. ochrona zdrowia mieszkańców poprzez wyeliminowanie głównych źródeł niskiej 

emisji, ochrona organizmów Ŝywych, gleby oraz wody, ochrona budowli poprzez ograniczenie 

wpływu przekroczonych stęŜeń zanieczyszczeń gazowych i pyłu, podniesienie standardów 

energooszczędności w modernizowanych obiektach. 

2011-2012 200000 zł 

BudŜet Gminy  

WFOŚiGW 

Budowa 

wodociągu na 

ul.Ks.Bichlera 

Celem głównym zadania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej 

obszarów wiejskich poprzez zakończenie budowy sieci wodociągowej. Ograniczenie moŜliwości 

rozwojowych na terenach wiejskich wynika m.in. z niskiego poziomu wyposaŜenia 

infrastrukturalnego. 

Inwestycja ta pozwoli na wyposaŜenie w podstawową infrastrukturę tereny które zgodnie z 

planem zagospodarowania przestrzennego zostały przekwalifikowane na budowlane. Zadanie 

powinno przyczynić się do zintensyfikowania budownictwa jednorodzinnego w tej okolicy.  

2011 80000 zł 

BudŜet Gminy 

 


