
OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

Lp. Nazwa zadania Cel Przeznaczenie Harmonogram realizacji Kwota końcowa i 
wskazanie źródła jej 

pozyskania
1. Budowa sieci wodociągowej Rozwiązanie zaopatrzenia w wodę 

mieszkańców północno-zachodniej 
części gminy (w tym sołectwa Jeruzal-
Wólka Jeruzal)

Dla mieszkańców wsi 
Jeruzal – Wólka 
Jeruzalska

2007-2010 2.400.000 zł
PROW
budżet Gminy

2. Przebudowa budynku OSP w 
Jeruzalu na potrzeby społeczno-
kulturalne mieszkańców wsi.
Zagospodarowanie terenu wokół 
budynku.

Stworzenie miejsca do 
zagospodarowania czasu wolnego 
dzieci oraz miejsca spotkań 
mieszkańców.
Zaspokojenie potrzeb dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych.

Zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i wzrost 
aktywności mieszkańców.

2008-2009 700.000 zł
PROW
budżet Gminy

3.
Rozszerzenie działalności Zespołu 
Wychowania Przedszkolnego w 
Jeruzalu

Umożliwienie dostępu do edukacji 
przedszkolnej większej liczbie dzieci 
w dłuższym wymiarze czasu pracy.

Dzieci 3-5 letnie z terenu 
sołectwa oraz 
najbliższych okolic.

2008-2010 70.000 zł
PO KL
budżet Gminy

4. Zajęcia pozalekcyjne w Publicznym 
Gimnazjum w Jeruzalu

Uczniowie gimnazjum 2008-2010 50.000 zł
PO KL

5. Budowa boisk przy Publicznym 
Gimnazjum w Jeruzalu

 poprawa dostępności do bazy 
sportowej 

 szanse na stworzenie 
komfortowego zaplecza dla 
mieszkańców chcących 
aktywnie spędzać czas wolny 
uprawiając sport

 propagowanie zdrowego 
modelu życia,

 zwiększenie popularyzacji 
sportu wśród dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych.

- uczniowie Publicznego 
Gimnazjum w Jeruzalu
- uczniowski klub 
sportowy
- dzieci, młodzież i cała 
miejscowa ludność

2011-2012
600.000 zł
Ministerstwo Sportu
budżet Gminy

6. Remonty dróg gminnych biegnących 
przez teren sołectwa

Poprawa bezpieczeństwa
ułatwienie przemieszczania się 
mieszkańców wsi wchodzących w 
skład sołectwa oraz okolic

Użytkownicy dróg 
gminnych

2007-2015 300.000 zł
budżet Gminy
Terenowy Fundusz 
Ochrony Gruntów 
Rolnych



7. Budowa wiaty autobusowej Poprawa bezpieczeństwa pasażerów 
oczekujących na autobusy.
Kształtowanie estetyki miejscowości

Pasażerowie autobusów 
oraz dzieci dojeżdżające 
do szkół.

II kwartał 2008 roku 3.000 zł
budżet Gminy

8. Budowa chodników Poprawa bezpieczeństwa pieszych.
Poprawa wizerunku miejscowości.

Wszyscy piesi 
użytkownicy dróg 
publicznych.

2014-2015 1.050.000 zł
RPO
budżet Gminy

9. Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków

Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej.

Mieszkańcy sołectwa 2009-2010 500.000 zł
PROW
mieszkańcy

10. Urządzenie placu zabaw przy 
gimnazjum w Jeruzalu 

Stworzenie warunków do 
bezpiecznego i przyjemnego 
spędzania czasu przez dzieci.

Dzieci uczęszczające do 
Zespołu Wychowania 
Przedszkolnego.
Dzieci z terenu sołectwa.

2010-2011 30.000 zł
PO KL
budżet Gminy

11. Rozszerzenie działalności 
młodzieżowego zespołu 
instrumentalnego

Integracja młodzieży.
Rozwinięcie współpracy z innymi 
sołectwami z terenu gminy.
Promocja gminy

Młodzież z terenu gminy. 2009-2011 60.000 zł
PO KL

12. Budowa ścieżek rowerowych i 
traków pieszych

Zwiększenie atrakcyjności sołectwa.
Umożliwienie aktywnego i zdrowego 
spędzania czasu wolnego.

Mieszkańcy gminy i 
okolic.

2009-2011 50.000 zł
PROW
budżet Gminy


