Informacja o zrealizowanych przez Gminę Kramsk zadaniach współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł finansowania w roku 2011.
1. „Wydanie materiałów promocyjnych i informacyjnych z okazji Jubileuszu 125 rocznicy powstania
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kramsku o 95-lecia istnienia Orkiestry działającej przy OSP mające
na celu upamiętnianie działalności lokalnych organizacji społecznych i kulturalnych”.
W ramach zadania została wydana kronika historyczna o jednostce OSP w Kramsku, film
o działalności OSP, ulotki informacyjne i promocyjne oraz wykonana została tablica pamiątkowa.
Otrzymane dofinansowanie: 7.937,24 zł.
2. „Kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów, czyli Święto Ziemniaka w Podgorze”.
W ramach zadania zakupiono nagrody dla dzieci, drewno na ognisko, zorganizowano
poczęstunek dla gości oraz wypożyczono zjeżdżalnię dmuchaną oraz namioty.
Kwota dofinansowania: 2.842,00 zł
3. „Budowa placu zabaw w Kramsku” . W ramach zadnia zakupiono urządzenia rekreacyjne dla
dzieci.
Kwota dofinansowania: 27.439,00 zł
4. „Zagospodarowanie

przestrzeni

publicznej

–

budowa

parkingu

ogólnodostępnego

w m. Wysokie”. W ramach zadania wykonano odwodnienie oraz nawierzchnię parkingu przy
hali sportowo – środowiskowej w Wysokiem.
Kwota dofinansowania: 146. 175,00 zł
5. „Rozbudźmy radośd do wspólnych spotkao. Młodzieżowa strefa integracji

w Kramsku”.

W ramach zadania zakpiono i zamontowano w parku przy amfiteatrze dwa stoły do ping – ponga,
stół do gry w warcaby i szachy, szachy plenerowe i pionki do gry, ławki parkowe, kosze na śmieci,
tablicę z historią Kramska oraz tablicę informacyjną, zakupiono projektor, ekran plenerowy oraz
odtwarzacz DVD.
Kwota dofinansowania: 24.996,00 zł
6. „Budowa sieci wodociągowej w m. Rudzica oraz kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
i przepompownią w m. Kramsk, Kramsk – Pole, Gm. Kramsk”. W ramach zadania wykonano
w roku 2011 budowę wodociągów w Rudzicy. Zadanie jest dwuetapowe. Etap 2, czyli kanalizacja
rozliczany będzie w roku 2012.
Kwota dofinansowania za 1 etap zadania: 245.100,00 zł
7. „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”. W ramach zadania zatrudniono dwóch animatorów
prowadzących zajęcia na obiekcie ORLIK 2012 w Kramsku.
Kwota dofinansowania: 9.000,00 zł

8. „Strefa integracji, strefa rekreacji, strefa bezpieczeostwa, czyli jak stary zdewastowany plac
zmienił się teren rekreacyjno – integracyjny z placem zabaw dla dzieci”. Zadanie będzie
realizowane w roku 2012 w m. Wysokie. W ramach realizacji 1 etapu zadania wykonano
dokumentację projektowo – kosztorysową (projekt, kosztorys, mapę).
Kwota dofinansowania 1 etapu zadania: 4.200,00 zł
9. „Trójstronne spotkanie młodzieży w Ilmenau” – wyjazd uczniów z Gimnazjum w Wysokiem
i w Kramsku na międzynarodowe spotkanie młodzieży w Niemczech.
Kwota dofinansowania: 496,00 zł
10. „NAUKA BEZ TRUDNOŚCI” – zdanie realizowane w roku szkolnym 2011/2012 w klasach I-III, we
wszystkich szkołach podstawowych. W ramach zadania szkoły zostały doposażone w sprzęt
komputerowy i specjalistyczne urządzenia i materiały dydaktyczne

do prowadzenia zajęd

z logopedii, zajęd psychoedukacyjnych oraz specjalistycznych zajęd indywidualnych dla uczniów.
W zajęciach dodatkowych uczestniczy 195 uczniów z terenu Gminy Kramsk.
Kwota dofinansowania w roku 2011: 134.150,00 zł

