
Gmina Stalowa Wola 
informuje o zakończeniu realizacji projektu pn. 

„Poprawa dostępności do usług społecznych 
na terenie Gminy Stalowa Wola” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 
Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura publiczna, Działanie 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej, Schemat B. 

Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr UDA-RPPK.05.02.00-18-068/10-00 zawartą 
w dniu 16 czerwca 2010 r. wynosi: 
2 030 610,24 PLN w tym: 
1 356 964,70 PLN  – dofinansowanie z EFRR 
    673 645,54 PLN  – wkład własny Gminy Stalowa Wola 

Okres realizacji:  13.05.2008 r. – 31.12.2010 r. 

Cel projektu 
Projekt miał na celu umożliwienie sprawnego działania ośrodków pomocy społecznej poprzez 
modernizacje pomieszczeń, wymianę instalacji ogólnobudowlanych, modernizację węzłów 
sanitarnych, dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup 
wyposażenia podnoszącego jakość działań oraz poprawiającego komfort i bezpieczeństwo 
osób korzystających z tych zasobów. 
Głównym celem projektu była poprawa jakości i upowszechnienie dostępności do 
podstawowych usług społecznych. Celami szczegółowymi były: 

 poprawa warunków socjalno - bytowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 poprawa standardów opieki, wychowania i terapii osób korzystających z pomocy 
społecznej zgodnie z przepisami prawnymi w obszarze pomocy społecznej, 

 rozszerzenie oferty terapeutycznej, 

 umożliwienie niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez niezbędne 
dostosowanie obiektów pomocy społecznej, 

 zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności 
pomocy. 

Zakres rzeczowy projektu 
Zakres rzeczowy projektu obejmował następujące elementy: 

 roboty budowlane i instalacyjne w SOWiIK – prace remontowo-modernizacyjne 
w budynku, przebudowa ścianek działowych, budowa węzłów sanitarnych oraz 
nowych wejść do budynku; 

 roboty dodatkowe związane ze wzmocnieniem ław fundamentowych i ścian w SOWiIK 
– wykonanie punktów stabilizacyjnych i pomiar osiadania budynku, wykonanie 
ściągów ścian, wywóz ziemi z pomieszczeń piwnicznych, chudego betonu pod 
fundament windy, wykonanie izolacji pionowej z papy; 

 roboty uzupełniające związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i roboty 
wewnątrz budynku SOWiIK – wykonanie drogi dojazdowej do parkingu, wykonanie 
skarp wokół budynku, montaż urządzeń w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych, 



rozbiórka balkonu, wykonanie podsufitki do połaci dachu, instalacje wyłączników 
przeciwpożarowych; 

 rozbiórka budynku gospodarczego znajdującego się na placu budowy – SOWiIK; 

 wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku – SOWiIK; 

 prace związane z zagospodarowaniem terenu – plac zabaw dla dzieci, wykonanie 

suszarni; 

 wyposażenie placówki SOWIIK 

Efekt realizacji projektu 
Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu było zwiększenie liczby osób z miasta oraz 
obszarów wiejskich, które korzystają z efektów realizacji projektu. 

W wyniku realizacji projektu utworzono 4 nowe miejsca pracy. Dodatkowym efektem jest 
podniesienie jakości świadczeń oferowanych z zmodernizowanych budynkach. W ośrodku 
można samodzielnie przygotowywać posiłki, co jest istotnym elementem prowadzenia terapii. 
Realizowana inwestycja zwiększyła dostęp placówki dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo 
poprawiła wydajność energetyczną, transmisję ciepła oraz elektryczności w budynku poprzez 
wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacji 
pomieszczeń a także wymianę stolarki okiennej i drzwi, ocieplenie ścian zewnętrznych 
i stropodachu. 

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu zostały osiągnięte następujące wskaźniki: 

 liczba przebudowanych i zmodernizowanych obiektów 2 szt. (MOPS i SOWiK) 

 wartość sprzętu i wyposażenia dla SOWiKa – 58 478,35 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o projekcie: 

Urząd Miasta Stalowa Wola 
Referat Pozyskiwania Funduszy 
ul. Wolnos ci 9, pok. nr 6, 37 
tel./fax (015) 643 34 43 

www.stalowawola.pl            www.rpo.podkarpackie.pl 

http://www.stalowawola.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/


 

 



 
 

 



 
 
 

 



 

 
 

 



 



 

 

 



 

 



 

 



 


