
Gminny Ośrodek Kultury Frysztak w remoncie.

W  2005r.  pojawiła  się  możliwość  pozyskania  środków  unijnych 
z  Sektorowego  Programu  Operacyjnego  na  działanie  ,,Odnowa  wsi  oraz 
zachowanie dziedzictwa kulturowego''.  Nadarzyła  się więc okazja żeby uzyskać 
pomoc  finansową  na  remont  GOK-u,  który  był  nieodzowny,  ale  jakoś  zawsze 
spychany na plan dalszy. Złożony wniosek przeszedł pozytywną weryfikację i został 
zakwalifikowany  do  realizacji.  Po  przeprowadzeniu  procedury  przetargowej 
wyłoniono  wykonawcę  i  wykonano  najpilniejsze  prace  remontowo  –  budowlane 
oraz  wyposażenie  sali  sali  widowiskowej  i  pomieszczeń  zaplecza  socjalno  – 
kuchennego. 
Zakład Remontowo Budowlany ,,Dach – Tynk'' Siepietnica 100 wykonał w okresie 
od kwietnia 2006r. do maja 2007r. następujące prace :

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- zmiana pokrycia dachowego,
- remont elewacji z dociepleniem oraz częściowa izolacja ścian piwnic,
- wykonanie płyt odbojowych i utwardzenie placu z kostki brukowej,
- remont instalacji CO z adaptacją kotłowni,
-  ułożenie  płytek,  paneli,  płyt  gipsowo  kartonowych,  tynku  dekoracyjnego, 
częściowa  wymiana  posadzek  i  parkietu  na  sali  widowiskowej  oraz  wymiana 
niektórych elementów białego montażu.
Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła  349 900,00zł. Brutto.

Następnie Firma P.P.H.U ,,MASTER” -Marta Sterkowicz ul. Floriańska 125. 38 – 
200 Jasło  zrealizowała dostawy wyposażenia. 

 SALA WIDOWISKOWA :
- krzesła do sali widowiskowej                    200 szt.
- stoły konferencyjne                                     20 szt.
- mechanizm kurtyny                                       1 kpl.
- kotary sceniczne                                       140 mb.
- oświetlenie sceny                                          1 kpl.
- pianino cyfrowe                                             1 szt.
- żaluzje                                                      45 m2

ZAPLECZE SOCJALNO -KUCHENNE.

  talerze  głębokie  i  płytkie,  półmiski,  wazy,filiżanki,  spodki,  bulionówki, 
łyżki,widelce, noże w ilości po 120 szt.

   oraz garnki różnej wielkości, pokrywy, patelnie, ubijaki, chochle, noże, tasaki 
nożyce, tace, deski do krojenia, wanna cedzakowa. szafa chłodnicza poj. 500 l 
i kuchnia gazowa oraz szafki stojące i wiszące, blaty robocze i regały.

Wartość wyposażenia to kwota 94 994 67 zł brutto.

Podsumowując całość zadania łącznie z kosztami ogólnymi to wydatek o wartości: 
461 272 13 zł.         z czego : 158 798 60    wkład środków własnych gminy,
                                                302 473 53    kwota dofinansowania.



Inwestycja w całości rozliczona.

Udało  się  wykonać  najważniejsze  prace  związane  z  zabezpieczeniem 
budynku  oraz  zakupić  podstawowe  wyposażenie,  ale  do  wykonania  pozostał 
jeszcze remont poddasza oraz wyposażenie sali baletowej i garderoby.
Znowu mamy nadzieje na środki pozabudżetowe. Trzeba czynić wszelkie starania 
by dokończyć remont budynku i zapewnić  brakujące jeszcze wyposażenie. 

Wykaz robót budowlanych przewidzianych jeszcze do wykonania:

Lp Wykaz robót Kwota netto Kwota brutto

1

remont schodów na poddasze polegający na rozebraniu 
obecnej okładziny drewnianej i położenie płytek gresowych 
wraz z przygotowaniem podłoża.

rozebranie wykładzin klatki schodowej z płyt 
paździerzowych i wykonanie okładzin z płyt G-K z 
malowaniem ścian.

wykonanie schodów o konstrukcji stalowej na balkon sali 
widokowej

6.836.00 8.340.00

2

Modernizacja pomieszczenia poddasza z dociepleniem stropu 
nad pomieszczeniem sali widokowej i stropów pomieszczeń 
na poddaszu.

Wymiana płyt pilśniowych i paździerzowych wraz z 
wymiana posadzek w w/w pomieszczeniach, tj. Korytarz 
pomieszczenie gospodarcze, pokój dyrektora, sekretariat, 
pokój księgowej oraz pokój instruktorów.

69.517.00 84.811.00

3

remont i modernizacja pomieszczenia garderoby, sali 
baletowej i klubowej oraz pomieszczeń gospodarczych w 
suterynach polegający na wymianie posadzek, okładzin 
ściennych tj. obłożenie ścian panelami ściennymi i PVC oraz 
oblicowanie płytkami glazurowanymi (ściany w garderobie i 
pomieszczeniu gospodarczym w suterynach)

48.553.00 59.235.00

4

wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych o konstrukcji 
stalowej do drzwi wejściowych na sale widokową.

remont schodów wejściowych na sale widokowa z odbiciem 
okładziny lastriko i przygotowaniem podłoża wraz z 
położeniem płytek gresowych antypoślizgowych.

wypełnienie barier na podjeździe dla niepełnosprawnych z 
płyt poliwęglanowych. 

remont schodów wejściowych do suteryn od ulicy z kostki 
brukowej na podbudowie betonowej.

20.875.00 25.468.00



Lp Wykaz robót Kwota netto Kwota brutto

5

Ponadto przewidziany do realizacji jest zakup wyposażenia 
do:zaplecza gospodarczego na poddaszu, wyposażenia 
pomieszczeń w sprzęt,wyposażenie sali baletowej i 
garderoby.

24.710.00 30.146.00

RAZEM 175.000.00 213.500.00

Wniosek  o  środki  finansowe  na  w/opisane  zadania  został  złożony  do  SPO,  uzyskał 
pozytywna opinię formalną. Czekamy na ostateczną decyzje kwalifikacyjną. Jeśli tak -to 
przystępujemy do dalszych prac.

Głównym celem  podejmowanych  przez  nas  działań  jest  podniesienie  standardu 
placówki,  co  pozwoli  na  zdecydowane  podwyższenie  poziomu  zaspokojenia  potrzeb 
społecznych  i  kulturalnych  lokalnej  społeczności.  Pozyskanie  nowych  pomieszczeń 
poprzez  adaptacje  obecnie  mało  funkcjonalnych  powierzchni  umożliwi  rozwiniecie 
działalności grupom dbającym o zachowanie bogatego dziedzictwa kulturowego. 
Z kolei doposażenie placówki ma na celu ułatwienie powstawania nowych form aktywności 
kulturalno – społecznych przyczyniających się w istotny sposób do rozwoju tożsamości 
społeczności wiejskiej.
Zwiększenie  funkcjonalności  oraz  poprawienie  estetyki  placówki  będzie  również  miało 
niebagatelny wpływ na zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy.

Frysztak, wrzesień 2007r.
                             Informację przygotowała Genowefa Tęcz -UG Frysztak


