Informacja o zaplanowanych do realizacji projektach inwestycyjnych
w latach 2019-2021 w Gminie Opatów.
Lp.

Nazwa zadania
(projektu
inwestycyjnego)

Wartość
całkowita
projektu

Kwota
dofinansow
ania

1.

Przebudowa,
rozbudowa i
wyposażenie
nieruchomości
zabudowanej w
m. Brzezie w celu
utworzenia Zakładu
Opiekuńczo
Leczniczego
Poprawa gospodarki
wodno – ściekowej na
terenie gm. Opatów
(kanalizacja BrzezieAdamów - Opatów)
Modernizacja
budynku świetlicy w
m. Czerników
Opatowski
Kompleksowa
poprawa
infrastruktury
sportowej i

5.380.117,51

3.995.852,23

19.12.2017 r.

31.12.2019 r.
(z możliwością
przedłużenia do
końca 2020 r.)

1.738.466,63

1.106.186,00

03.07.2018 r.

30.04.2019 r.
(z możliwością
dalszego
przedłużenia
terminu)

441.348,39

200.000,00

20.04.2017 r.

1.345.528,60

1.009.146,45

07.06.2018 r.

2.

3.

4.

Data zawarcia
umowy na
dofinansowanie

Termin
realizacji
inwestycji

Uwagi
RPO. Działanie 7.3
infrastruktura zdrowotna i
społeczna, unieważniony
przetarg w 2017 r. ze względu
na bardzo wysoką ofertę
cenową, planowane jest
pozyskanie dodatkowych
środków w kwocie ok. 3 mln
z budżetu państwa
PROW

PROW
Rada Miejska nie wyraziła
zgody na realizację w 2018 r.
30.06.2019 r.
(z możliwością
przedłużenia)

RPO,
Unieważniono dwa przetargi
ze względu na cenę,
możliwość realizacji tego

dydaktycznej w
placówkach
szkolnych Opatowa
5.

6.

7.

Modernizacja
oczyszczalni ścieków
wraz z rozbudową
sieci wodno kanalizacyjnej oraz
budowa stacji
uzdatniana wody
Termomodernizacja
budynków
użyteczności
publicznej na terenie
Gminy Opatów –
dotyczy budynku
UMiG
Rewitalizacja
obszarów miejskich i
wiejskich ,, Rewitalizacja
miasta Opatowa
Kania- basen, Plac
Obrońców Pokoju
(wymiana sieci
wodociągowej
kanalizacji sanitarnej
wodociągowej,
budowa kanalizacji
burzowej)
przebudowa płyty i

17.755.647,40

7.300.881,59

20.06.2018 r.

30.12.2020 r.
(z możliwością
przedłużenia do
30.06.2021 r.)

1.384.620,32

1.176.927,00

26.06.2018 r.

30.06.2019 r.
( z możliwością
dalszego
przedłużenia)

18.691.793,49

13.869.373,00

Umowy nie podpisano
bo projekt jest na II
(drugim) miejscu listy
rezerwowej wniosek
o dofinansowanie
złożony 30.06.2017 r.

projektu w 2019 r. ze względu
na trwającą obecnie
termomodernizację Szkoły
Podstawowej nr 2
RPO,
Zarząd Województwa
Świętokrzyskiego do tego
projektu zwiększy
dofinansowanie no kwotę ok. 3
mln zł. Trwa realizacja tego
projektu.
RPO,
W ramach tego projektu,
którego całość wynosi
4.200.135,59 zł zrealizowano
zadanie w części dotyczącej
Szkoły Podstawowej nr 2
RPO,
Projekt będzie dofinansowany,
gdyż Zarząd Województwa
Świętokrzyskiego zamierza
przenieść środki finansowe w
II połowie 2019 r. z innych
działań

8.

jezdni”
Podniesienie
aktywności
turystycznej Opatowa
poprzez
wykorzystanie
potencjału
endogenicznego

3.669.921,17

3.119.433,00

Umowy nie podpisano
gdyż projekt znalazł
się na 6 miejscu listy
rezerwowej, wniosek
o dofinansowanie
złożony w dn.
29.03.2018 r.

9.

Budowa punktu
selektywnej zbiórki
odpadów
komunalnych w
Opatowie

1.658.599,87

1.146.186,90

Wniosek złożony w
dn.26.07.2018 r.
projekt w trakcie
oceny merytorycznej

10.

Przebudowa
ul. Nowej,
ul. Dorzecznej,
ul. Cmentarnej I,
ul. Cmentarnej II
ul. Czernika
i drogi przez wieś
Marcinkowice

2.278.500,00

1.822.800,00

Wniosek złożony
14.09.2018 r. i
08.10.2018 r.

RPO,
Projekt dotyczy przebudowy
budynku tzw. starego
więzienia przy
ul. Słowackiego 1 oraz dachu
UMiG, małe
prawdopodobieństwo
dofinansowania
Lokalizacja przy
ul. Sempołowskiej za
targowiskiem miejskim,
budowa parkingu

Zadanie zakwalifikowane do
dofinansowania PUSKŻ

Wobec powyższego całkowita wartość kosztorysowa projektów inwestycyjnych do realizacji na najbliższe lata (20192021 ), na które podpisano umowy na dofinansowanie wynosi ponad 28 mln zł w tym dofinasowanie ponad 15 mln zł,
a wartość kosztorysowa projektów na które złożono wnioski i otrzymanie dofinasowania jest realne ( bez pozycji 8 w
tabeli ) wynosi ponad 23 mln zł w tym ponad 17 mln zł dofinasowania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Opatów

Andrzej Chaniecki
Legenda:
1. PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2. RPOWŚ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
3. PUSKŻ - Program Usuwania Skutków Klęsk Żywieniowych
4. PRGiPID - Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej

