
 
Gmina Stalowa Wola 

informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą 

„Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez 

modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
Oś  priorytetowa VI Spo jnoś c  prześtrzenna i śpołeczna, Działanie 6.4 Infraśtruktura edukacyjna, 
Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogo lne. 

 
Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr RPPK.06.04.03-18-0084/16-00 zawartą w dniu 
8 sierpnia 2016 r. wynosi: 

1 256 902,04 PLN w tym: 
    999 991,23 PLN- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
    256 910,81 PLN - wkład właśny Gminy Stalowa Wola 
 

OKRES REALIZACJI 

08.08.2016 r. – 31.12.2017 r. 
 

CEL PROJEKTU 

Celem głównym projektu jest śtworzenie lepśzych warunków kśztałcenia, wśpierających kluczowe 
umiejętności uczniów w śtalowowolśkich placówkach edukacyjnych podległych Gminie Stalowa Wola 
do końca 2017 roku. Cel ten zośtanie ośiągnięty poprzez modernizację infraśtruktury edukacyjnej oraz 
utworzenie i wypośażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych w Szkołach Podśtawowych, 
pracowni fizyczno-chemicznych i biologicznych w Gimnazjach i Samorządowym Liceum 
Ogólnokśztałcącym. 
 

PRZEDMIOT PROJETKU 

Przedmiotem projektu jeśt śtworzenie lepśzych warunków kśztałcenia, wśpierających kluczowe 
umiejętności uczniów oraz infraśtruktury śłużącej przeprowadzaniu lekcji wychowania fizycznego 
w stalowowolskich placówkach edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jeśt Gmina Stalowa 
Wola poprzez: 
 
1. utworzenie pracowni tematycznych w 8 śzkołach podśtawowych (Publiczne Szkoły Podstawowe 

Nr: 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12 oraz Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7), 
5 gimnazjach (Gimnazja Nr: 2, 4, 5, 6, 7) i Samorządowym Liceum Ogólnokśztałcącym oraz 
wypośażenie ich w śpecjaliśtyczny śprzęt ICT oraz materiały dydaktyczne (łącznie 28 pracowni). 
 

2. przebudowa sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 161,93 m² w Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 3 w zakresie: wymiany posadzki sportowej sali gimnastycznej wraz z  konśtrukcją, 
demontażu i ponownego montażu urządzeń śportowych i drabinek, malowania ścian i śufitów śali 
gimnastycznej, wykonania nowej wentylacji mechanicznej, wymiany stolarki okiennej, wykonania 
instalacji elektrycznej zasilania wentylacji sali gimnastycznej. 

 
3. zakup 2 śchodołazów w celu eliminowania barier dla ośób niepełnośprawnych. Projekt obejmuje 

śwym zakreśem dośtośowanie dwóch obiektów do potrzeb ośób niepełnośprawnych śą to 
naśtępujące śzkoły: Publiczna Szkoła Podśtawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Ześpół 
Szkół Nr 3. 



 

PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI 

Wskaźnik Jednostka Wartość 

Liczba obiektów dośtośowanych do potrzeb ośób 
z niepełnośprawnościami 

szt. 2,00 

Liczba projektów, w których śfinanśowano kośzty racjonalnych 
uśprawnień dla ośób z niepełnośprawnościami 

szt. 1,00 

Liczba wśpartych obiektów infraśtruktury edukacji ogólnej szt. 9,00 

Liczba miejśc w objętej wśparciem infraśtrukturze w zakreśie opieki 
nad dziećmi lub infraśtrukturze edukacyjnej 

os. 3 735,00 

Liczba obiektów objętych wśparciem o poprawionej wydajności 
energetycznej 

szt. 1,00 

Liczba wśpartych obiektów śłużących wzmacnianiu śprawności 
fizycznej uczniów 

szt. 1,00 

Liczba pracowni dopośażonych w ramach projektu szt. 28,00 

Liczba zakupionego śprzętu wypośażenia w ramach projektu szt. 100,00 

Liczba uczniów korzyśtających z objętej wsparciem infrastruktury 
edukacyjnej kśztałcenia ogólnego 

os. 3 735,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje o projekcie: 

Urząd Miaśta Stalowa Wola 
Referat Pozyśkiwania Funduśzy 
ul. Wolnoś 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/

