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   W dniu 27 października 2011 roku nastąpiło uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w
Pomarzanach Fabrycznych. Przecięcia wstęgi dokonali: Józef Chudy – Burmistrz Kłodawy,
Jadwiga Jaroniewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłodawie, Ewa Ochędalska –
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie, Wiesława Olczyk – Sołtys Pomarzan
Fabrycznych, Grzegorz Siwiński – Radny Rady Miejskiej w Kłodawie i Lider Grupy Odnowy
Miejscowości, Mateusz Bartłomiejczak – przedstawiciel społeczności Pomarzan Fabrycznych.
Wśród zaproszonych gości obecni byli Radni Powiatu Kolskiego, Radni Rady Miejskiej w
Kłodawie, sołtysi, kierownicy gminnych jednostek, przedstawiciel Wykonawcy – Firmy
Ogólnobudowlanej „INSTALTECH”, lokalne media, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w
Kłodawie, mieszkańcy Pomarzan Fabrycznych. Wyremontowany obiekt świetlicy wiejskiej został
poświęcony przez księdza Prałata Jerzego Dylewskiego. Po okolicznościowych
przemówieniach, nastąpiła prezentacja multimedialna na temat prowadzonych prac
budowlanych, którą przedstawili Magdalena Bawej i Jacek Ogorzelski. W trakcie uroczystości
wręczono dyplomy dla osób zaangażowanych w realizację projektu, a zaproszeni goście mogli
wysłuchać programu artystycznego uczniów Szkoły Podstawowej w Górkach. Całość
uroczystości została poprowadzona przez Elżbietę Antkiewicz.

      

   
   Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie - jako Samorządowa Instytucja Kultury - w dniu 1
kwietnia 2009 roku złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie
projektu pod nazwą „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Pomarzanach Fabrycznych” w
ramach PROW na lata 2007 – 2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie
gospodarki wiejskiej, Działanie Odnowa i rozwój wsi.
   Plan Odnowy Miejscowości Pomarzany Fabryczne stanowiący załącznik do Wniosku o
dofinansowanie został zatwierdzony Uchwałą Nr 308/09 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26
marca 2009 roku, a sama realizacja inwestycji została zatwierdzona Uchwałą Nr 310/09 Rady
Miejskiej w Kłodawie - również z dnia 26 marca 2009 roku.

  

   
   Kosztorys inwestorski na wykonanie całości przedmiotowego zadania wynosił 717.132,49 zł
netto czyli według starej stawki VAT 22% - brutto 874.901,64 zł. Zakres prac inwestycyjnych
obejmował zarówno rozbudowę istniejącego budynku, docieplenie ścian zewnętrznych
styropianem, docieplenie stropu, wykonanie nowych odróbek blacharskich oraz rur spustowych,
wymianę okien na nowe z PCV, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie
nowych schodów i rampy, a także remont istniejącego budynku (rozbiórka ścian, przekucia
otworów, poszerzenie drzwi, malowanie ścian) oraz wykonanie podejść do budynku, drogi oraz
parkingów z kostki betonowej.
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   Umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy została
podpisana w Poznaniu w dniu 22 września 2009 roku. W dniu 21 stycznia 2011 roku zostało
wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie w/w
zadania w trybie przetargu nieograniczonego. W postępowaniu wzięło udział 11 wykonawców, a
najwyższa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia sięgnęła 889.704,33 zł. Za
najkorzystniejszą, w dniu 14 lutego 2011 roku, uznano ofertę Firmy Ogólnobudowlanej
“INSTALTECH” z Włocławka, reprezentowaną przez właściciela - Józefa Sławianowskiego z
ceną ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości: 706.207,40 zł brutto.
Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 16 marca 2011 roku.
   Wnioskowana całkowita wartość projektu wynosiła 775.189,17 zł i obejmowała zarówno
koszty inwestycyjne, jak i koszty ogólne. Koszty inwestycyjne dotyczące projektu obejmowały
roboty budowlane, remontowe i instalacje. Wniosek o dofinansowanie nie obejmował
zagospodarowania zewnętrznego, które zostało wykonane w całości ze środków własnych.
Koszty ogólne dotyczyły opracowania projektu budowlanego, nadzoru inwestycyjnego oraz
opracowania Planu Odnowy Miejscowości Pomarzany Fabryczne - koszty ogólne wyniosły
łącznie 27.624,00 zł.

  

   
   Wysokość wnioskowanej pomocy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie ze środków Unii
Europejskiej określona w umowie o dofinansowanie wynosiła pierwotnie 475.000,00 zł, a po
korekcie związanej z obniżeniem wartości projektu po postępowaniu przetargowym wysokość
pomocy wyniesie ogółem 360.688,00 zł.

  

   
   Realizacja inwestycji była finansowana przez Bank Spółdzielczy w Witkowie, oddział w
Przedczu reprezentowany przez panią Prezes Zenobię Jaworską, który to bank został
wyłoniony również w postępowaniu przeprowadzonym w styczniu bieżącego roku - w trybie
przetargu nieograniczonego.

  

   
   Przygotowała: Monika Michalak, Magdalena Bawej

  

    

  

   Zdjęcia:
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