
 

Tytuł projektu: Przystosowanie parku w Cieszanowie do pełnienia współczesnych funkcji 

 

Program: Sektorowy Program Operacyjny 

 

 

Projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 

sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w okresie od 2005-05-08 do 

2006-12-21. 

 

Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. 

Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (1306). 

 

I etap od dnia 05.08.2005 r. do dnia 25.12.2005 r. 

 

W ramach I etapu projektu opracowano projekt budowlany i kosztorys inwestorski części budowlanej 

projektu, projekt florystyczny parku oraz projekt systemu nawadniającego parku w Cieszanowie. Na 

podstawie stworzonej dokumentacji opracowano wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek 

złożony został do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego działanie 

Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego w dniu 18 kwietnia 2005 r.. Po ocenie wniosku 

w dniu 5 sierpnia 2005 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy 

Beneficjentem końcowym Gminą Cieszanów, a Instytucją pośredniczącą Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Podkarpackiego. Wszystkie prace w ramach I Etapu wykonane zostały do 25 grudnia 

2005 r. i zgodne były z harmonogramem, który stanowi załącznik nr.1 do umowy Nr. 

14/SPO//2.3/51/05 o dofinansowanie projektu. W pierwszym etapie w ramach prac budowlanych 

wykonano oświetlenie parkowe, ustawiono 37 lamp parkowych. W dniu 23 grudnia 2005 r. do Urzędu 

Marszałkowskiego złożono pierwszy wniosek o płatność w ramach projektu na łączną kwotę wydatków 

kwalifikowalnych objętych wnioskiem 110 456,00 zł oraz wnioskowaną kwotą do refundacji 88 364,00 

zł. 

 

II etap od dnia 5.08.2005 r. do dnia 25.08.2006 r. 



 

W drugim etapie projektu ,,Przystosowanie parku w Cieszanowie do pełnienia współczesnych funkcji” 

w ramach robót budowlanych wykonane zostały następujące elementy: komunikacja wewnątrz parku 

oraz place i aleje główne z kostki betonowej, wykonano zatoki parkingowe, kanalizację deszczową wraz 

z kratkami i przykanalikami, wykonano także system nawodnienia parku. Wniosek o płatność o łącznej 

wydatków kwalifikowalnych 234 012,00 zł oraz wnioskowana kwotą do refundacji 187 210,00 zł 

złożono w dniu 25.08.2006 r. 

 

III etap od dnia 5.08.2006 r. do dnia 25.12.2006 r. 

W etapie trzecim projektu przebudowano płytę rynku w Cieszanowie - komunikacja wewnątrz parku 

oraz chodniki zewnętrzne. Zgodnie projektem oraz poprawionym błędem w zestawianiu rzeczowo-

finansowym, w którym pierwotnie nie wyodrębniono ilości ławek parkowych oraz ich wartości w 

kosztorysie inwestorskim, ustawiono w przy ciągach komunikacyjnych w parku 40 sztuk ławek. Błąd 

skorygowano aneksem Nr 1/05 do umowy z dnia 05.08.2005r. nr. 14/SPO/2.3/51/05. W miesiącu 

wrześniu i październiku 2006 r. nasadzono nowe krzewy i rośliny parkowe. Sporządzono wniosek o 

płatność na wartość wydatków kwalifikowalnych 103 937,00 zł oraz wnioskowaną kwotą do refundacji 

w wysokości 83 149,00 zł. 


