
UCHWAŁA NR XXVI/159/2020
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Społeczno–Gospodarczego Gminy Iwonicz-Zdrój 
na lata 2016-2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. W Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego dla Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016 – 
2022 stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XXXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 
31 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy 
Iwonicz-Zdrój na lata 2012-2022 punkt 2.7 Zadania inwestycyjne i nie inwestycyjne, punkt 2.8 Projekty 
EFS, punkt 3.6 Planowane zadania rozwoju uzdrowiska w gminie i punkt 3.7 Projekty EFS    otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku  nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Rajmund Boczar
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/159/2020 

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju 

z dnia 6 sierpnia 2020 r. 

 

2.7 Zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne gminy  

Poniżej lista zadań opracowanych przez gminę Iwonicz-Zdrój niezbędna do jej rozwoju: 

1. Zadania w ramach planowanej rewitalizacji: 

Gmina Iwonicz-Zdrój podjęła uchwałę Rady Miejskiej o przystąpieniu do opracowania 

Gminnego Programu Rewitalizacji. Decyzja ta została umotywowana sytuacją społeczno-

gospodarczą Gminy charakteryzującą się koncentracją negatywnych zjawisk społecznych,  

co wykazała diagnoza stanu gminy przygotowana podczas sesji strategicznych.  

W szczególności wśród negatywnych zjawisk społecznych pojawiają się takie kwestie jak: 

bezrobocie (stopa bezrobocia w latach 2010-2014 w powiecie krośnieńskim była wyższa od 

stopy w województwie podkarpackim: 2010: 17,5%, 2011: 17,3%, 2012:19,5%, 2013: 18,9%, 

2014:16,4%), ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, niski poziom kapitału 

społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, 

niekorzystne zjawiska demograficzne (saldo migracji w 2010=-15, 2011=-10, 2014=-15). 

Tej sytuacji towarzyszą w szczególności następujące negatywne zjawiska: 

 Gospodarcze: niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycji lokalnych 

przedsiębiorstw; 

 Środowiskowe: przekroczenia standardów jakości środowiska, obecność odpadów 

stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska; 

 Przestrzenno-funkcjonalne: niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę 

techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do podstawowych 

usług lub ich niska jakość, niski poziom obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska 

jakość przestrzeni publicznych; 

 Techniczne: degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym  

o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności  

w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 

W Gminie zaplanowano wydzielenie kilku obszarów cechujących się szczególną 

koncentracją niektórych negatywnych zjawisk, które z uwagi na istotne znaczenie dla 

mieszkańców i rozwoju gminy planuje się wyznaczyć jako obszary rewitalizacji: 

 Iwonicz-Zdrój z głównym obszarem rewitalizacji strefą A; 

 centra miejscowości Iwonicz, Lubatówka i Lubatowa.    

We wszystkich tych obszarach do najważniejszych zjawisk kryzysowych należą:  

 degradacja i niefunkcjonalność obiektów infrastruktury społecznej; 

 zdegradowana infrastruktura sportowa, rekreacyjna i turystyczna; 

 zdegradowany i słabo rozwinięty system wodociągowy; 

 brak miejsc przedszkolnych; 

 niski pozom edukacji; 

 zaniedbane centra miejscowości i tereny zielone; 
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 ujemne saldo migracji; 

 duża liczba osób bezrobotnych. 

Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji gminy 
Iwonicz-Zdrój 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakres rzeczowy 

Kompleksowy i wieloletni, prowadzony na obszarze całej 

gminy Iwonicz-Zdrój proces przemian przestrzennych, 

technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany 

przez władze gminy i interesariuszy w celu wyprowadzenia 

poniższych obszarów ze stanu kryzysowego, poprzez 

nadanie im nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie 

warunków do jego rozwoju. 

Obszary zaplanowane do rewitalizacji: 

Iwonicz-Zdrój: 

1. Park Zdrojowy 

2. Ujęcie wody w Iwoniczu-Zdroju 

3. Skocznia narciarska 

4. Basen 

5. Sieć wodociągowa 

6. Szlaki pieszo-jezdne w strefie uzdrowiska 

7. Nieczynna oczyszczalnia ścieków przy ZGK 

8. Wyciąg narciarski 

9. Potok ,,Iwoniczanka” w strefie uzdrowiska 

10. Dom Zdrojowy 

Iwonicz: 

1. Dom Ludowy wraz z zagospodarowaniem terenu 

2. Tereny wokół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

3. Remiza Strażacka OSP 

4. Stadion piłkarski 

5. Sieć wodociągowa 

6. Nieczynna oczyszczalnia ścieków 

7. Zespół parkowo-pałacowy 

8. Budynki rolne wraz z przyległych terenem 

gospodarstwa rolnego (byłe PGR) 

Lubatówka: 

1. Dom Ludowy 

2. Sala gimnastyczna 

3. Stadion piłkarski 

4. Solarnia 

Lubatowa: 

1. Budynek Oświatowy/Przedszkole Gminne 

2. Dom Ludowy 

3. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 

4. Stadion Piłkarski 

5. Mieszkania socjalne nad przychodnią lekarską 
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Na obszarze całej gminy zaplanowano także rozbudowę i 

modernizacje oświetlenia oraz monitoringu obiektów 

publicznych. Celem tego zintegrowanego przedsięwzięcia 

rewitalizacji są również działania o charakterze społecznym: 

-doradztwo i pomoc w aplikowaniu o środki zewnętrzne dla 

podmiotów na obszarze gminy, organizacja szkoleń na osób 

bezrobotnych w celu przekwalifikowania się do potrzeb 

lokalnego rynku pracy oraz podnoszenie kompetencji i 

umiejętności zawodowych mieszkańców gminy 

-organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, wsparcie 

autorskich projektów mieszkańców gminy (np. zajęcia 

warsztatowe, koła zainteresowań) 

-wsparcie dzieci i młodzieży (edukacja regionalna, edukacja 

ekologiczna, rozwijanie zainteresowań i umiejętności) 

-wsparcie form spędzania czasu wolnego osób starszych 

(zajęcia ruchowo-rekreacyjne, wyjazdy turystyczne, wspólne 

projekty, udział w rządowym projekcie Senior-WIGOR). 

Szacunkowy kosztorys 30 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

projektu 

2017 

 
 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 

ramach Strategii 

Celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne, 

poprzez wsparcie różnorodnych projektów w tym działań 

technicznych, takich jak remonty, modernizacja 

infrastruktury podstawowej, renowacja zabudowy 

(szczególnie obiektów o wartościach architektonicznych i 

znaczeniu historycznym). Działania rewitalizacyjne 

podejmowane są na najbardziej zdegradowanych obszarach 

gminy i są działaniami kompleksowymi. Oznacza to, że 

rewitalizacja jest operacją na wielu płaszczyznach. W 

praktyce rewitalizacja powinna doprowadzić do powstania 

nowych miejsc pracy, zwiększenia aktywności mieszkańców 

na płaszczyźnie społecznej, kulturalnej, na rozwijaniu ich 

zdolności przedsiębiorczych, odbudowaniu więzi 

społecznych i tworzeniu nowych, sprzyjających aktywności i 

ożywieniu. Rewitalizacja to również działania na rzecz 

zachowania dziedzictwa kulturowego, remontów i 

konserwacji– szczególnie zabytkowych nieruchomości. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 2: Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Gminnego w Iwoniczu-
Zdroju wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług w zakresie 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek) 

 

 Rozbudowa istniejącego budynku przedszkola w celu 
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Zakres rzeczowy 

stworzenia dodatkowych miejsc opieki do lat 3, 
dostosowanie powierzchni, w tym dostosowanie do 
wymogów przeciwpożarowego, organizacja kuchni, 
stołówek, sanitariatów, szatni również dla dzieci 
niepełnosprawnych 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

Zostanie oszacowany w późniejszym terminie 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2018-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 

ramach Strategii 

Stworzenie możliwości podjęcia pracy przez matki 
wychowujące dzieci do lat 3 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 3: Realizacja wyciągu narciarskiego w Iwoniczu-Zdroju 

Zakres rzeczowy Rewitalizacja wyciągu narciarskiego w zakresie budowy i 
montażu urządzeń wyciągu wraz z bazą parkingową oraz 
wyposażenie sprzętu narciarskiego 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 750 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zapewnienie mieszkańcom oraz przyjezdnym dostęp do 
sportów zimowych, zwiększenie atrakcyjności miejscowości, 
potencjalna możliwość rozwoju bazy noclegowej 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 4: Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Lubatówce 

Zakres rzeczowy -przebudowa i rozbudowa dachu z zaadoptowaniem 
poddasza na funkcje publiczną (biblioteka z zasobem 
multimedialnym, szatnia, pom. Sołtysa, pom. dla OSP i koło 
gospodyń wiejskich z zapleczem kuchennym, pom. na usługi 
komercyjne, węzeł sanitarny) 
-przebudowa I piętra (świetlica dla dzieci i młodzieży z 
szatnią, pom. instruktora- animatora, sali komputerowej, 
zaplecze kuchenne, węzeł sanitarny) 
-przebudowa parteru (zaplecze sanitarne, węzeł sanitarny) 
-poprawienie komunikacji o dostępności wszystkich 
kondygnacji dla osób niepełnosprawnych 
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
-ocieplenie budynku, płyta odbojowa, wokół budynku 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

2 025 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2019 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Poprawa walorów estetycznych, funkcjonalnych, 
przystosowanie pomieszczeń budynku do obecnych 
standardów, poprawa komfortu cieplnego 

Źródło: Opracowanie własne 
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Zadanie nr 5: Kompleksowa przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Iwonicz i 
Iwonicz-Zdrój  

Zakres rzeczowy -przebudowa istniejącej sieci wodociągowej 
-rozbudowa sieci wodociągowej 
-budowa hydroforownii 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

7 000 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2020 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Obniżenie kosztów eksploatacji sieci wodociągowej, 
zwiększenie dostępności mieszkańców oraz podmiotów 
gospodarczych do sieci wodociągowej, poprawa jakości 
wody, uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkalne, 
zwiększenie bezpieczeństwa p.poż.   

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 6: Modernizacja sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Iwonicz-Zdrój  

Zakres rzeczowy -przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej 
-rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

1 500 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Obniżenie kosztów eksploatacji sieci kanalizacyjnej, 
zwiększenie dostępności mieszkańców oraz podmiotów 
gospodarczych do sieci kanalizacyjnej, uzbrojenie terenów 
pod budownictwo mieszkalne.  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 7: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku oświaty na 
potrzeby utworzenia przedszkola gminnego w miejscowości Lubatowa 

Zakres rzeczowy Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku 
przedszkola wraz z niezbędną 
infrastrukturą z dostosowaniem do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

5 000 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2019 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zwiększenie dostępności dla dzieci w wieku przedszkolnym 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 8: Kompleksowa modernizacja i rozbudowa sieci oświetleniowej w 
wykorzystaniu nowoczesnych systemów- LED, ogniwa hybrydowe, ogniwa 
fotogalwaniczne 
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Zakres rzeczowy -modernizacja i rozbudowa istniejącego oświetlenia ulic i 
osiedli mieszkaniowych 
-montaż lamp ledowych energooszczędnych 
-montaż ogniw hybrydowych 
-montaż ogniw fotogalwanicznych 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 4 000 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2021 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Ograniczenie kosztów oświetlenia, możliwość wydłużenia 
okresu oświetlenia ulic i osiedli mieszkaniowych, 
zwiększenie bezpieczeństwa dla ruchu samochodowego i 
pieszego, zmniejszenie przestępczości, zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 9: Rewitalizacja skoczni narciarskiej w Iwoniczu-Zdroju 

Zakres rzeczowy Rewitalizacja istniejącej ,,małej” i ,,średniej” skoczni 
narciarskiej w zakresie odbudowy i przebudowy i 
rozbudowy najazdu, zjazdu, odbudowy infrastruktury 
towarzyszącej z możliwością wykorzystania obiektów w 
okresie zimowym i letnim 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 700 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2018 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zapewnienie mieszkańcom oraz przyjezdnym dostępu do 
sportów zimowych, zwiększenie atrakcyjności miejscowości, 
potencjalna możliwość rozwoju bazy noclegowej, 
uatrakcyjnianie i promocja miejscowości uzdrowiskowej 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 10: Przebudowa basenu miejskiego wraz z pozostałą infrastrukturą 
turystyczno-rekreacyjną w Iwoniczu-Zdrój 
 

Zakres rzeczowy - przebudowa basenu miejskiego ogólnodostępnego wraz z 
elementami małej architektury 
- budowa placu zabaw obok basenu 
- budowa tężni  
- modernizacja źródła ,,Bełkotka” wraz z ciągiem pieszo-
spacerowym na ul. Naftowej i ul. Wincenta Pola (budowa 
małej architektury – altana i ławki, ścieżka dydaktyczna i 
ruchowa) 
- modernizacja obelisku ,,Pamiątka” wraz infrastrukturą 
towarzyszącą (wyposażenie małej architektury) 
 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 3 500 000,00 zł brutto 

Przewidywany 2018-2020 
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harmonogram realizacji 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-poprawa stanu dostosowania obiektów i przestrzeni 
historycznego centrum Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój do 
potrzeb turystycznych, kulturowych i społecznych w 
związku z degradacją pod względem technicznym, 
przyrodniczym, estetycznym i funkcjonalnym, 
-lepsze wykorzystanie szans Iwonicz-Zdroju i gminy 
wynikających z jej zasobów i położenia  
-wzrost atrakcyjności gminy dla rozwoju usług handlowych, 
rzemieślniczych 
-poprawa jakości życia mieszkańców w oparciu o 
porządkowanie i modernizacje struktury funkcjonalno-
przestrzennej 
-zwiększenie atrakcyjności miejscowości 
-potencjalna możliwość rozwoju bazy noclegowej  
-uatrakcyjnienie i promocja miejscowości uzdrowiskowej 
 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 11: Rewitalizacja ścieżek spacerowych na terenie gminy 

Zakres rzeczowy -odbudowa ścieżek spacerowych wokół miejscowości 
Iwonicz-Zdrój  
-odbudowa ścieżek spacerowych w miejscowości Lubatówka 
-odbudowa ścieżek spacerowych w miejscowości Lubatowa 
-montaż tablic informacyjno-historyczno-edukacyjnych 
-montaż małej architektury: kosze, ławki, altanki 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 2 900 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zakres projektu jest zgodny z RPO WP 2014-2020, działanie 
6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w zakresie: 
,,Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące 
infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w 
gminach uzdrowiskowych”. 
W ramach projektu powstaną nowe usługi związane z 
turystyką uzdrowiskową.  
Projekt przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej 
miejsca oraz będzie mieć wpływ na rozwój infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej a także wpływ na podniesienie 
jakości oferowanych usług przez sektor turystyczny oraz 
konkurencyjności województwa dla lokalnych inwestorów 
poprzez unowocześnienie lub przebudowę infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej. 
Inwestycja w ramach działania 6.1 będzie służyć poprawie 
sytuacji gospodarczej w regionie oraz będzie mieć wpływ na 
tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i 
zatrudnienia. 
Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: mieszkańcy 
regionu oraz turyści odwiedzający region. 
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Cel szczegółowy działania: poprawiona struktura 
zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach 
uzdrowiskowych. 
 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 12: Poprawa infrastruktury cmentarzy w miejscowości Iwonicz, Lubatówka, 
Lubatowa 

Zakres rzeczowy -budowa ogrodzenia wokół terenu cmentarzy wraz z 
niezbędną infrastrukturą  
-budowa przyłączy wodociągowych do kaplicy cmentarnych 
w Iwoniczu oraz pkt. poboru wody 
-remont kaplicy w Iwoniczu 
-utwardzenie parkingu wraz z odwodnieniem  
-budowa alejek  

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 577 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2020 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-dostosowanie cmentarzy komunalnych do wymogów 
obowiązującego praw 
-poprawa dostępności  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 13: Rozbudowa i przebudowa sali gimnastycznej w miejscowości Lubatówka 

Zakres rzeczowy - rozbudowa i modernizacja istniejącej sali gimnastycznej 
 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

1 500 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2021-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-udostępnienie dzieciom nowoczesnej sali i wspieranie 
rozwoju sportu 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 14: Rewitalizacja infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej 

Zakres rzeczowy -odrestaurowanie i modernizacja obiektów rekreacyjno-
sportowych 
 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

800 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2018-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-zwiększenie atrakcyjności dla miejscowych i przyjezdnych 

Źródło: Opracowanie własne 
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2) Zadania własne gminy: 

Zadanie nr 1: Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej 

Zakres rzeczowy -przebudowa piwnic: poszerzenie i wykonanie nowych 
otworów drzwiowych, zamurowanie otworów okiennych, 
rozbiórka schodów zewnętrznych prowadzących  do 
przyziemia 
-przebudowa parteru: zabudowanie przestrzeni pod 
tarasem, zaprojektowanie pokoi dla strażaków 
-przebudowa poddasza, zmiana układu funkcjonalnego z 
przeznaczeniem na izbę pamięci, pom. Gospodarcze, 
porządkowe 
-przebudowa więźby dachowej oraz pokrycia 
-wymiana stolarki okiennej, bram w garażu, wykonanie 
płytki odbojowej wokół budynku, ocieplenie elewacji oraz 
poprawa walorów estetycznych całego budynku 
-wykonanie  instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjna, gazowa 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

800 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2020 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zmniejszenie negatywnych skutków pożarów, zapewnienie 
pomocy mieszkańców, sprawna likwidacja skutków 
powodzi i innych klęsk żywiołowych 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 2: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwoniczu 

Zakres rzeczowy -budowa od podstaw nowego budynku OSP w Iwoniczu 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 1 800 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2018 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zmniejszenie negatywnych skutków pożarów, zapewnienie 
pomocy mieszkańców, sprawna likwidacja skutków 
powodzi i innych klęsk żywiołowych 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 3: Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwoniczu-
Zdroju 

Zakres rzeczowy -przebudowa parteru: wyburzenie klatki schodowej, 
poszerzenie bram wjazdowych dla nowego samochodu 
strażackiego, podbiciu części otworów okiennych 
-przebudowa dachu wraz ze ścianami szczytowymi, 
wykonanie stropu podwieszenia nad świetlicą, klatką 
schodową i pomieszczeniami 
-rozbudowa budynku o zewnętrzną klatkę schodową 
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie płytki 
odbojowej wokół budynku, ocieplenie elewacji oraz poprawa 
walorów estetycznych całego budynku 
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-wykonanie instalacji c.o. i wodno-kan., gaz, elektrycznej 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 400 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2018 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zmniejszenie negatywnych skutków pożarów, zapewnienie 
pomocy mieszkańców, sprawna likwidacja skutków 
powodzi i innych klęsk żywiołowych 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 4: Budowa stacji końcowej komunikacji publicznej w Iwoniczu-Zdroju 

Zakres rzeczowy -budowa stacji końcowej komunikacji publicznej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą oraz małego handlu i 
gastronomią 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 1 300 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2019 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom oraz usytuowanie 
stacji w strefie uzdrowiskowej B, uporządkowanie i skupienie 
transportu publicznego w jednym miejscu 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 5: Budowa parkingu w Iwoniczu-Zdroju 

Zakres rzeczowy Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z 
infrastrukturą drogową, oświetlenia, kanalizacji deszczowej 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 425 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2018-2019 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zapewnienie mieszkańcom oraz przyjezdnym miejsc 
postojowych na terenie uzdrowiska, zwiększenie dostępności 
dla kuracjuszy centrum uzdrowiska, zmniejszenie hałasu oraz 
zanieczyszczenia powietrza w bezpośrednim sąsiedztwie 
budynków sanatoryjnych.  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 6: Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Iwoniczu 

Zakres rzeczowy -budowie zewnętrznej klatki schodowej wraz z 
podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych oraz 
pomieszczeń kuchni 
-przebudowa dachu, rozbiórka zadaszenia schodów, części 
okapu, otworów okiennych i drzwiowych 
-ocieplenie budynku, płyta odbojowa wokół budynku 
-wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, wodno-
kanalizacyjnej, gazowej, c.o., wentylacji mechanicznej 
kuchni, oddymiania klatki schodowej 
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Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

1 115 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2019 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Poprawa walorów estetycznych, funkcjonalnych, 
przystosowanie pomieszczeń budynku do obecnych 
standardów, poprawa komfortu cieplnego 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 7: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
Publicznego wraz z budynkiem hali sportowej oraz przebudowa i rozbudowa Gimnazjum 
Publicznego w Lubatowej  

Zakres rzeczowy -docieplenie ścian zewnętrznych  
-docieplenie podłóg na gruncie w budynku gł. szkoły 
-docieplenie stropów 
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
-izolacja pionowa ścian piwnic z wykonaniem drenażu 
-przebudowa kotłowni węglowej na kotły gazowe 
-przebudowa instalacji c.o. wodno-kanal., gaz 
-montaż kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u. 
-przebudowa poddasza wraz ze zmianą konstrukcji i formy 
dachu ze zmianą układu funkcjonalnego kondygnacji dla 
potrzeb sal lekcyjnych 
-wykonanie instalacji hydrantowej 
-wydzielenie przeciwpożarowe głównej klatki schodowej 
wraz z systemem oddymiania 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

4 243 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2020 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Obniżenie energochłonności budynku, ograniczenie 
zanieczyszczenia środowiska poprzez zmniejszenia emisji 
dwutlenku węgla, obniżenie kosztów utrzymania budynku 
szkolnego, poprawa efektywności energetycznej poprzez 
wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, poprawa 
wyglądu budynku.  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 8: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubatowa 

Zakres rzeczowy -budowa sieci wodociągowej 
-budowa hydroforownii  
 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

5 000 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2018-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zapewnienie dostępności mieszkańców oraz podmiotów 
gospodarczych do sieci wodociągowej, poprawa jakości 
wody, uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkalne, 
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zwiększenie bezpieczeństwa p.poż.   
Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 9: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubatówka 

Zakres rzeczowy -budowa sieci wodociągowej 
-budowa hydroforownii  
 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

5 000 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2018-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zapewnienie dostępności mieszkańców oraz podmiotów 
gospodarczych do sieci wodociągowej, poprawa jakości 
wody, uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkalne, 
zwiększenie bezpieczeństwa p.poż.   

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 10: Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu 

Zakres rzeczowy -docieplenie ścian zewnętrznych  
-docieplenie podłóg na gruncie w budynku gł. szkoły 
-docieplenie stropów  
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
-izolacja pionowa ścian piwnic z wykonaniem drenażu 
-przebudowa instalacji c.o. 
-wykonanie instalacji c.o. 
-montaż kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u. 
 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

1 200 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2018-2020 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Obniżenie energochłonności budynku, ograniczenie 
zanieczyszczenia emisji dwutlenku węgla, obniżenie 
kosztów utrzymania budynku szkolnego, poprawa 
efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii, poprawa wyglądu budynku   

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 11: Budowa siedziby urzędu gminy w Iwoniczu-Zdroju 

Zakres rzeczowy Budowa budynku urzędu  z dostępem  dla osób 
niepełnosprawnych  

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

3 750 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2020 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zwiększenie dostępności dla osób, poprawa warunków 
pracy do obecnych obowiązujących standardów, częściowa 
centralizacja jednostek organizacyjnych   
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Źródło: Opracowanie własne 

Zadanie nr 12: Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Lubatówce z przeznaczeniem części pomieszczeń na potrzeby przedszkola w 
miejscowości Lubatówka 

Zakres rzeczowy -rozbudowa i przebudowa budynku w zakresie nowych 
pomieszczeń lekcyjnych oraz pomieszczeń przedszkolnych z 
dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych 
-rozbudowa instalacji c.o., wodno-kan., elektrycznej, 
oświetleniowej  

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

1 000 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2019 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zwiększenie dostępności dla dzieci w wieku przedszkolnym 

Źródło: Opracowanie własne 

Zadanie nr 13: Rozbudowa przedszkola gminnego w miejscowości Iwonicz 

Zakres rzeczowy -docieplenie ścian zewnętrznych  
-montaż kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u 
-przebudowa wejścia z dostosowaniem do potrzeb osób 
niepełnosprawnych  

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

250 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2019 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zwiększenie dostępności dla dzieci w wieku przedszkolnym, 
poprawa warunków pobytu dziecka, poprawa warunków 
sanitarnych oraz warunków pracy zaplecza kuchennego, 
obniżenie energochłonności budynku, ograniczenie 
zanieczyszczenia środowiska poprzez zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla, obniżenie kosztów utrzymania budynku 
przedszkolnego, poprawa energii ze źródeł odnawialnych, 
poprawa wyglądu  budynku, poprawa dostępności 
komunikacyjnej do budynku 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 14: Wdrożenie innowacyjnego systemu zmniejszenia energii-przebudowa 
systemu grzewczego w budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu-Zdroju 

Zakres rzeczowy -przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z 
kotłownią gazową 
-montaż kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u. 
  

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

470 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2018 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 

Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez 
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, obniżenie kosztów 

Id: 36CEF3B1-FE2C-4A74-BD96-98B8042BC77F. Uchwalony Strona 13



ramach Strategii utrzymania budynku szkolnego, poprawa efektywności 
energetycznej poprzez wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 15: Budowa oświetlenia ulic gminnych w miejscowości na terenie gminy z 
wykorzystaniem nowoczesnych systemów- LED, ogniwa hybrydowe, ogniwa 
fotowoltaiczne 

Zakres rzeczowy -budowa oświetlenia ulic gminnych oraz ciągów 
komunikacyjnych osiedli mieszkaniowych 
-budowa oświetlenia parkingów 
-montaż lamp ledowych energooszczędnych 
-montaż ogniw hybrydowych 
-montaż ogniw fotowoltaicznych 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 3 000 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2018-2021 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zwiększenie bezpieczeństwa dla ruchu samochodowego i 
pieszego, zmniejszenie przestępczości, zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla w skali kraju, ograniczenie kosztów 
oświetlenia w stosunku do oświetlenia tradycyjnego (lamp 
sodowych, rtęciowych), możliwość wydłużenia okresu 
oświetlenia ulic i osiedli mieszkaniowych 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 16: Budowa ciągów pieszych (chodników) w miejscowościach na terenie 
gminy 

Zakres rzeczowy -budowa chodników o nawierzchni utwardzanych  
-odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych poza pas 
drogowy 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 600 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2021 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zwiększenie bezpieczeństwa dla ruchu pieszego 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 17: Budowa strzelnicy biathlonowej oraz trasy biegowej na terenie gminy 
Iwonicz-Zdrój 

Zakres rzeczowy Rewitalizacja tras biathlonowych w zakresie odbudowy, 
przebudowy i rozbudowy tras biegowych, strzelnicy oraz 
budowa infrastruktury towarzyszącej spełniającej 
wymagania rozgrywania zawodów sportowych 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 850 000,00 zł brutto 
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Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2020 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

Zapewnienie mieszkańcom oraz przyjezdnym dostępu do 
sportów zimowych, zwiększenie atrakcyjności miejscowości, 
potencjalna możliwość rozwoju bazy noclegowej, 
uatrakcyjnianie i promocja miejscowości uzdrowiskowej 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 18: Rewitalizacja placu zabaw przy przedszkolu gminnym w miejscowości 
Iwonicz 

Zakres rzeczowy -wykonanie ,,nawierzchni bezpiecznej” 
-wykonanie nawierzchni komunikacyjnej 
-wyposażenie placów zawab w zestawy zabawowe 
-nasadzenie krzewów ozdobnych 
  

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 250 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2018 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-zwiększenie dostępności dla dziecka w wieku 
przedszkolnym 
-poprawa warunków pobytu dziecka w przedszkolu  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 19: Rozbudowa gminnego monitoringu wizyjnego na terenie gminy Iwonicz-
Zdrój 

Zakres rzeczowy -budowa monitoringu obiektów na terenie gminy 
  

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 250 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2019-2020 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-zwiększenie bezpieczeństwa dla ruchu kołowego i pieszego 
-zmniejszenie przestępczości  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 20: Budowa budynku socjalnego 

Zakres rzeczowy -budowa budynku socjalnego dla osób wymagających opieki 
socjalnej 
  

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

 4 000 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2019-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-zapewnienie lokali dla rodzin potrzebujących opieki 
socjalnej  
-zwiększenie własnej aktywności oraz inwencji w 
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rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych i 
ekonomicznych 
-poszerzenie zasobu komunalnego  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 21: Poprawa infrastruktury dróg gminnych- przebudowa dróg gminnych 

Zakres rzeczowy -przebudowa dróg gminnych publicznych i niepublicznych 
-odmulenie rowów, zjazdów i przepustów 
-poszerzenie dróg wraz z utwardzeniem poboczy 
-przebudowa przepustów i mostów 
-oznakowanie organizacji ruchu 
  

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

5 000 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-zapewnienie dostępności dróg 
-poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego 
-poprawa dojazdów do pól  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 22: Poprawa infrastruktury dróg gminnych- przebudowa dróg wewnętrznych 

Zakres rzeczowy -przebudowa dróg gminnych publicznych i niepublicznych 
-odmulenie rowów, zjazdów i przepustów 
-poszerzenie dróg wraz z utwardzeniem poboczy 
-przebudowa przepustów i mostów 
-oznakowanie organizacji ruchu 
  

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

5 000 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-zapewnienie dostępności dróg 
-poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego 
-poprawa dojazdów do pól  
-poprawa infrastruktury drogowej 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 23: Poprawa infrastruktury dróg gminnych- przebudowa dróg lokalnych 

Zakres rzeczowy -przebudowa dróg gminnych publicznych i niepublicznych 
-odmulenie rowów, zjazdów i przepustów 
-poszerzenie dróg wraz z utwardzeniem poboczy 
-przebudowa przepustów i mostów 
-oznakowanie organizacji ruchu 
  

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

2 000 000,00 zł brutto 

Przewidywany 2017-2022 
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harmonogram realizacji 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-zapewnienie dostępności dróg 
-poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego 
-poprawa dojazdów do pól  
-poprawa infrastruktury drogowej 

 

Zadanie nr 24: Ujednolicenie znaków i tablic informacyjnych 

Zakres rzeczowy -montaż tablic informacyjnych 
-montaż tablic reklamowych 
-montaż znaków wydzielonych stref uzdrowiskowych 
-wdrożenie systemu informatycznego dotyczącego 
umieszczenia reklam, tablic z wykorzystaniem gminnej sieci 
bezprzewodowej 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

150 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2020 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-zapewnienie dostępności do informacji 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 25: Rewitalizacja boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-technicznym 

Zakres rzeczowy - 
 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

600 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2018-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-poprawa stanu boisk sportowych dla korzystających z niego 
dzieci i dorosłych 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 26: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu 

Zakres rzeczowy - 
 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

800 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2018-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 
ramach Strategii 

-poprawa stanu budynku jako całości i dostosowanie go pod 
uczniów i nauczycieli 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 27: Prace inwestycyjne w budynku placówki wraz z nawiązaniem współpracy 
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ze szkołami zagranicznymi Szkoły Podstawowej w Iwoniczu 

 
 
 
 

Zakres rzeczowy 

1. Rozbudowa Szkoły (dobudowa lub nadbudowa z 
przeznaczeniem na sale lekcyjne m.in. na salę językową 
z nowoczesnym wyposażeniem nagłaśniającym, salą 
kinową, widowiskową) 

2. Wymiana dachu nad salą gimnastyczną na 
pomieszczenia do zajęć dla oddziału przedszkolnego 

3. Adaptacja strychu nad salą gimnastyczną na 
pomieszczenia do zajęć dla oddziału przedszkolnego 

4. Adaptacja  piwnic na pomieszczenia do zabaw, salkę 
rehabilitacyjną, harcówkę itp. 

5. Rozbudowa placu zabaw i wymiana nawierzchni 
6. Monitoring wizyjny 
7. Parking i drogi dojazdowe - remont 
8. Remont CO (szkoła podstawowa i gimnazjum) 
9. Remont ogrodzenia- wymiana wadliwych elementów, 

uzupełnienie brakujących, malowanie 
10. Współpraca ze szkołami za granicą- wyjazd młodzieży 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

Dokładny budżet projektu zostanie opracowany na etapie 
przygotowania dokumentacji projektowej 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2022 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w 

ramach Strategii 

Poprawa jakości infrastruktury technicznej budynku placówki 
a wraz z nią podniesienie poziomu jakości kształcenia 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 28: Prace inwestycyjne w budynku placówki wraz z realizacją projektów 
miękkich w Gimnazjum w Iwoniczu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakres rzeczowy 

1.Poprawa infrastruktury edukacyjnej: 
-usunięcie wadliwego montowania okien i wadliwej 
konstrukcji okien na Sali gimnastycznej 
-remont dachu nad kotłownią i drenaż opaskowy wokół 
budynku gimnazjum 
-usuwanie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych 
-zainstalowanie monitoringu wizyjnego  
-wsparcie bibliotek szkolnych, w tym i wyposażenie  
-budowa nowych lub przebudowa i modernizacja istniejących 
obiektów dydaktycznych (laboratoria, pracownie 
komputerowe) i sportowych (sala gimnastyczna, boiska 
szkolne) 
2.Rozwój kompetencji i wykształcenia oraz dbałość o wysoką 
jakość oświaty: 
-dostosowanie zakresu kształcenia do potrzeb rynku pracy 
-doskonalenie programów nauczania 
-rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego 
-wyrównanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne a także 
doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów 
wykazujących problemy w nauce 
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-poradnictwo edukacyjno-zawodowe w zakresie wyboru 
przyszłego zawodu i ścieżki edukacyjnej 
-rozwój kompetencji kluczowych (z języków obcych ICT, 
przedsiębiorczości, nauk ścisłych w procesie kształcenia) 
-stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
3.Rozwój kadry pedagogicznej i administracyjnej systemu 
oświaty: 
-studia wyższe, podyplomowe, kursu doskonalące 
-dofinansowanie przekwalifikowania się nauczycieli 
4.Współpraca transgraniczna: 
–wyjazdy uczniów i nauczycieli do zaprzyjaźnionych szkół 
-rozwój i wzmacnianie istniejących sieci współpracy 
-wprowadzenie nowatorskich programów nauczania: języków 
obcych, organizacji imprez rekreacyjno-edukacyjnych 

 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

Dokładny budżet projektu zostanie opracowany na etapie 
przygotowania dokumentacji projektowej 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017-2022 

Uzasadnienie wyboru 
tego zadania do realizacji 

w ramach Strategii 

Poprawa infrastruktury technicznej, zwiększenie 
bezpieczeństwa w szkole 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 29: Organizacja corocznego Pucharu Podkarpacia w nordic walking w gminie 
Iwonicz-Zdrój 

Zakres rzeczowy Przeprowadzenie zawodów na ścieżkach spacerowych w 
Iwoniczu-Zdrój 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

22 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram realizacji 

2017,2018,2019,2020,2021,2022 

Uzasadnienie wyboru 
tego zadania do realizacji 

w ramach Strategii 

Potrzeba stworzenia ,produktu” służącego przyciągnięciu 
wczasowiczów do  przyjazdu, cykliczna promocja zdrowego 
stylu życia oraz regionu. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie nr 30: Organizacja festiwalu twórczości w gminie Iwonicz-Zdrój 

Zakres rzeczowy Wystawy, stoiska, koncerty na obszarze miejscowości Iwonicz-
Zdrój (Amfiteatr, deptak, lokale gastronomiczne, biblioteka, sala 
kinowa, sanatoria) 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

10 000,00 zł brutto 

Przewidywany 
harmonogram 

realizacji 

2017,2018,2019,2020,2021,2022 

Uzasadnienie wyboru 
tego zadania do 

realizacji w ramach 

Aktywizacja twórców lokalnych, popularyzacja twórczości 
artystycznej w różnych dziedzinach i dyscyplinach sztuki 
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Strategii 

 

Zadanie nr 31: Utworzenie i uregulowanie statusu Parku Zdrojowego wraz z podjęciem 
działaniem włączenia otuliny Lasu Państwowych Gospodarstw Leśnych do Parku 
Zdrojowego w Iwoniczu-Zdroju 

Zakres rzeczowy Regulacja prawna parku zdrojowego i jego rozwój jako podmiotu 
lecznictwa uzdrowiskowego wraz włączeniem otuliny Lasu 
Państwowych Gospodarstw Leśnych do Parku Zdrojowego. 

Szacunkowy kosztorys 
zakresu rzeczowego 

Dokładny budżet projektu zostanie opracowany na etapie 
przygotowania dokumentacji projektowej 

Przewidywany 
harmonogram 

realizacji 

2017-2020 

Uzasadnienie wyboru 
tego zadania do 

realizacji w ramach 
Strategii 

Zwiększenie liczby turystów i kuracjuszy, uatrakcyjnienie 
Iwonicza- Zdroju jako miejscowości uzdrowiskowej, lepsze 
wykorzystanie szans Iwonicz-Zdroju i gminy wynikających z jej 
zasobów i położenia. 
 

Źródło: Opracowanie własne 

2.8 Projekty EFS  

Zadanie nr 1 
Wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych w gminie 
Iwonicz-Zdrój 

Przewidywany termin  
realizacji 

2019-2022 

Opis planowanej 
inwestycji  

Program zakłada wzmocnienie działań zmierzających do 
zdobywania wiedzy, umiejętności, a także rozwijania talentów, 
zainteresowań i uzdolnień dzieci w różnych dziedzinach: 
kulturowej, naukowej, językowej, społecznej i artystycznej 
w połączeniu z promocją i działaniami na rzecz środowiska 
lokalnego gminy Iwonicz-Zdrój. 
W ramach projektu będzie realizowane: 
 − dodatkowe zjecie pozalekcyjne dla uczniów ukierunkowane na 
rozwój kompetencji kluczowych z przyrody, matematyki, 
informatyki, języka polskiego i języków angielskiego  
− doradztwo i opiekę pedagogiczną dla uczniów wykazujących 
problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych 
przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty 
− wyrównywanie deficytów rozwojowych poprzez 
organizowanie zajęć sportowych likwidujących wady postawy, 
dbałość o własne zdrowie i sprawność fizyczną 
− nauka pływania,  
− zindywidualizowane zajęcia dla uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych z języka polskiego, matematyki, 
przyrody, wyjazdy na przedstawienia, spektakle, projekcje 
 
Powyższe elementy kompetencji społecznych wpłyną na 
kształtowanie postaw uczniów mieszkających w gminie miejsko-
wiejskiej. 
 

Id: 36CEF3B1-FE2C-4A74-BD96-98B8042BC77F. Uchwalony Strona 20



Planowane finansowanie:  
RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa 9, działanie 9.2 Poprawa 
jakości kształcenia ogólnego 

Wpływ inwestycji na 
mieszkańców gminy 

Budowa nowoczesnego kompleksu basenowego przyczyni się do 
realizacji szeregu projektów EFS i zadań fizycznych dot. 
organizacji zajęć sportowych likwidujących wady postawy, 
dbałość o własne zdrowie i sprawność fizyczną w szczególności 
naukę pływania.  
Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk 
matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, 
innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie 
indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 

Źródło: Opracowanie własne 

Zadanie nr 2 
Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
poprzez realizację warsztatów kompetencji społecznych, szkoleń zawodowych, 
zatrudnienia socjalnego oraz innych działań środowiskowych dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie gminy Iwonicz-Zdrój 

Przewidywany termin  
realizacji 

2019-2022 

Opis planowanej 
inwestycji  

Głównym problemem społecznym jest zagrożenie wykluczeniem 
społecznym oraz marginalizacja osób bezrobotnych lub 
nieaktywnych zawodowo a także ich rodzin. Aktywizacja osób 
poprawi ich sytuację na rynku pracy, możliwość podjęcia prac 
społecznie – użytecznych oraz staży wpłynie na poprawę 
funkcjonowania uczestników projektu i ich rodzin. Wyposażenie 
bezrobotnych w dodatkowe kwalifikacje będzie stanowić dla 
pracodawców zasób wykwalifikowanych pracowników. 
Działania środowiskowe skierowane do osób i rodzin przyczynią 
się do ich integracji ze środowiskiem lokalnym. 
 
Planowane działanie: 
RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa 8, działanie 8.7 aktywna 
integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym - zintegrowane inwestycje terytorialne 

Wpływ inwestycji na 
mieszkańców gminy 

Zmniejszenie bezrobocia i wykluczenia społecznego mieszkańców 
gminy Iwonicz-Zdrój 

Źródło: Opracowanie własne 

Zadanie nr 3 
Szkolenia pracowników JST i jednostek podległych z terenu gminy Iwonicz-Zdrój  szansą 
na podniesienie standardu obsługi klienta 
 

Przewidywany termin  
realizacji 

2019-2022 

Opis planowanej 
inwestycji  

Głównym celem projektu jest wykształcenie i podniesienie 
kwalifikacji wśród pracowników administracji samorządowej i 
jednostek podległych z zakresu znajomości języka obcego, prawa i 
turystyki co w efekcie przyczyni się do podniesienia poziomu 
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obsługi klienta zgodnego z praktyką stosowaną w krajach UE. 
Satysfakcja klientów z pracy zmotywuje ich do działania na rzecz 
rozwoju gminy, stymulować będzie zrównoważony rozwój 
gminy Iwonicz-Zdrój 
 
Planowane finansowanie:  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 VII Regionalny rynek pracy 
Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP 

Wpływ inwestycji na 
mieszkańców gminy 

Realizacja projektu przyczyni się także do integracji kadry w 
regionie oraz lepszej jakości pracy.  

Źródło: Opracowanie własne 

3.6 Planowane zadania rozwoju uzdrowiska w gminie  

Inwestycje planowane do zrealizowania na terenie uzdrowiska Iwonicz-Zdrój w latach 2015-

2020: 

 

Zadanie nr 1: 

Nazwa Sanatorium 
Centrum Promocji Zdrowia ,,Sanvit” 

sp. z o.o. 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Termomodernizacja sanatorium oraz rozszerzenie działalności 

leczniczej 

Planowany termin 

realizacji 
III kwartał 2016 r. 

Opis planowanej 

inwestycji 

Wykonanie klatki zewnętrznej, przebudowa wejścia, ocieplenie 

i otynkowanie budynków, remont przegród balkonowych, zakup 

sprzętu rehabilitacyjnego, przebudowa bazy hotelowej i 

zabiegowej 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Polepszenie warunków noclegowych kuracjuszy, wprowadzenie 

usług, poprawa walorów estetycznych, wyższa jakość 

świadczonych usług rehabilitacyjnych 

Pochodzenie 

planowanych środków 

na inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Źródło: Centrum Promocji Zdrowia ,,Sanvit” sp. z o.o. 

Zadanie nr 2: 

Nazwa Sanatorium 
Centrum Promocji Zdrowia ,,Sanvit” 

sp. z o.o. 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Rozwój usług lecznictwa uzdrowiskowego Centrum Promocji  

i Zdrowia ,,Sanvit” sp. z o.o.  

Planowany termin 

realizacji 
2018-2022 

Opis planowanej 

inwestycji 

Zakup wyposażenia infrastruktury uzdrowiskowej i roboty 

budowlane w celu wprowadzenia do oferty sanatorium nowych 
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usług i podniesienie standardu dotychczas oferowanych. Projekt 

zakłada również dostosowanie infrastruktury do wymogów osób 

niepełnosprawnych. 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Nowe wyposażenie bazy zabiegowej wpłynie na rozwój oferty 

sanatoryjnej a prace budowlane przyczynią się do podniesienia 

standardu oferowanych usług i ich dostępności dla osób 

niepełnosprawnych. Wprowadzenie też zostaną nowe formuły 

zabiegowe. Wyższa jakość usług umożliwi pozyskanie klientów 

także z zagranicy, co przełoży się na wzrost obrotów sanatorium i 

zwiększenie zakresu kooperacji z poddostawcami. W efekcie 

projekt wpłynie projekt pozytywnie na strukturę i rozwój 

przedsiębiorczości na terenie uzdrowiska.  

Pochodzenie 

planowanych środków 

na inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Źródło: Centrum Promocji Zdrowia ,,Sanvit” sp. z o.o. 

Zadanie nr 3: 

Nazwa Sanatorium 
KZZG w Polsce, Górnicze Sanatorium Związkowe ,,GÓRNIK” 

 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Zakup wyposażenia lecznictwa uzdrowiskowego wraz z 

budową zaplecza turystyczno-rekreacyjnego Górniczego 

Sanatorium Związkowego „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju. 

Planowany termin 

realizacji 
2020-2022 r. 

Opis planowanej 

inwestycji 

Budowa altany rekreacyjnej z elementami małej architektury 

oraz zakup nowoczesnego sprzętu leczniczego i 

rehabilitacyjnego w celu wprowadzenia nowych usług z 

zakresu kinezyterapii, fizjoterapii i hydroterapii. 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Podwyższenie standardu świadczonych usług oraz sprzedaży 

komercyjnej. 

Pochodzenie 

planowanych środków 

na inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Źródło: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Górnik” 

Zadanie nr 4: 

Nazwa Sanatorium Sanatorium ,,Wisła- Margot” 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Termomodernizacja Sanatorium ,,Wisła” wraz z modernizacją 

kotłowni 

Planowany termin 

realizacji 
2016-2017 

Opis planowanej Inwestycja ma na celu przeprowadzenie kompleksowej 
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inwestycji termomodernizacji obiektu wraz z modernizacją części kotłowni 

(wymiennik ciepła) 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Celem inwestycji jest obniżenie kosztów eksploatacji obiektu w 

zakresie kosztów ogrzewania co w ogólnym rozrachunku 

pozwoli podnieść jakość świadczonych usług 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Źródło: Sanatorium ,,Wisła- Margot” 

Zadanie nr 5: 

Nazwa Sanatorium ZRP Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Piast” 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zakładu leczniczego ZRP 

Sanatorium Uzdrowiskowego ,,Piast”- baza zabiegowo-

rehabilitacyjna, wypoczynkowa, hotelowa wraz z wyposażeniem 

Planowany termin 

realizacji 
2018-2020 

Opis planowanej 

inwestycji 

Planowany zakres projektu m.in.: 

Dostosowanie istniejących pomieszczeń do celów leczniczych, 

rehabilitacyjnych, noclegowych z uwzględnieniem dostosowania dla 

osób niepełnosprawnych; nadbudowa/dobudowa miejsc 

noclegowych z uwzględnieniem dostosowania z uwzględnieniem 

dostosowania dla osób niepełnosprawnych; powiększenie bazy 

noclegowej (np. basen rehabilitacyjny), zakup wyposażenia bazy 

zabiegowej, rehabilitacyjnej, wypoczynkowej i noclegowej. 

Wpływ inwestycji 

na rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Poprawa konkurencyjności sanatoryjnej poprzez unowocześnienie 

bazy noclegowej, zwiększenie liczby 

świadczeniobiorców/kuracjuszy, unowocześnienie i powiększenie 

liczby gabinetów zabiegowych, stanowisk do prowadzenia 

rehabilitacji oraz infrastruktury leczniczej. Podwyższenie standardu 

obiektu poprzez dostosowanie go dla osób niepełnosprawnych. 

Poprawa jakości oferowanych usług dzięki modernizacjom jak np. 

wydzielenie miejsca spędzania czasu wolnego, zmiana aranżacji itp.) 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Źródło: ZRP Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Piast” 

Zadanie nr 6: 

Nazwa Sanatorium Uzdrowisko Iwonicz S.A.  

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Zwiększenie dostępności i podwyższenie standardu usług 

medycznych poprzez rozbudowę i modernizację Szpitala 

Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego ,,Excelsior” wraz z 

Id: 36CEF3B1-FE2C-4A74-BD96-98B8042BC77F. Uchwalony Strona 24



wyposażeniem w wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny oraz 

poprzez poprawę struktury zatrudnienia i podnoszenie kwalifikacji 

kadr 

Planowany termin 

realizacji 
2017-2019 

Opis planowanej 

inwestycji 

Remont pokoi i pomieszczeń z wydzieleniem miejsc na łazienki w 

pokojach na II, III i IV piętrze. Nadbudowa prawej części starego 

budynku w celu uzyskania dodatkowych pokoi (70 miejsc 

szpitalnych) i pomieszczeń zabiegowych wraz z budową 

dodatkowej windy. Rozszerzenie bazy zabiegowej o nowoczesny 

sprzęt rehabilitacyjny- zakup. Podniesienie kwalifikacji personelu 

(specjalizacje, kursy, szkolenia). 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Inwestycja pozwoli na uzyskanie dodatkowych 

wysokospecjalistycznych usług medycznych i poprawę dostępności 

dla pacjentów wymagających leczenia i rehabilitacji. Podwyższenie 

standardu usług i poprawę struktury zatrudnienia pozwoli na 

trwały rozwój oferty leczniczej, a tym samym na zapewnienie 

stabilności obecności firmy na rynku świadczeń zdrowotnych.  

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Środki zewnętrzne (sponsoring) 

Źródło: Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

 

Zadanie nr 7: 

Nazwa Sanatorium Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Poprawa stanu jakości środowiska naturalnego w wyniku 

wprowadzenia nowych rozwiązań energetycznych, w tym przez 

zmianę systemu ogrzewania Szpitala ,,Excelsior” z 

wykorzystaniem pomp ciepła i układu kogeneracyjnego 

Planowany termin 

realizacji 
2017-2022 

Opis planowanej 

inwestycji 

Inwestycja polega na przebudowie urządzeń technicznych i 

energetycznych celu zapewnienia dostaw ciepła 

dla rozbudowanego i zmodernizowanego Szpitala 

Uzdrowiskowego ,,Excelsior” poprzez wymianę kotłów na 

sprawniejsze i ekologiczniejsze oraz zastosowanie urządzeń 

wykorzystujących odnawialne źródła energii w tym pompy ciepła i 

układ kogeneracyjny. 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Inwestycja ma zapewnić lepsze warunki świadczenia usług  

leczniczych dzięki sprawnemu i trwałemu zabezpieczeniu szpitala 

,,Excelsior” w ogrzewanie pomieszczeń i zapewnienie ciepłej wody 

dla celów bytowych i zabiegowych. Nowoczesny system pozwoli 

na wprowadzenie znaczących oszczędności ekonomicznych oraz 
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poprawę parametrów oddziaływania na leczniczy klimat 

uzdrowiska. Układ Kogeneracji ponadto zapewni wytwarzanie 

energii elektrycznej na zaspokojenie części potrzeb szpitala.  

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Środki zewnętrzne (sponsoring) 

Źródło: Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

 

Zadanie nr 8: 

Nazwa Sanatorium Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Rozszerzenie oferty o leczenie chorób cywilizacyjnych poprzez 

rozwój bazy uzdrowiskowej oraz poprawę standardu usług w 

zabytkowych budynkach ,,Stare Łazienki, ,,Pod Jodłą” i ,,Biały 

Orzeł” i budynku ,,Łazienki Borowinowe” 

Planowany termin 

realizacji 
2017-2020 

Opis planowanej 

inwestycji 

,,Stare łazienki, ,,Pod Jodłą” i ,,Łazienki Borowinowe” są 

zabytkowymi obiektami sanatoryjnymi stanowiącymi 

najważniejsze elementy XIX wiecznego zabytkowego zespołu 

zabudowy w centrum Iwonicza-Zdroju. Oprócz prac remontowych 

pod nadzorem konserwatorskim wymagają one modernizacji 

wnętrz pozwalającej na rozszerzenie oferty leczniczej. 

W ,,Starych Łazienkach” i ,,Pod Jodłą” zostanie wykonana 

modernizacja pokoi sanatoryjnych z wymianą wyposażenia. W 

Sanatorium ,,Pod Jodłą” wykonana zostanie modernizacja pokoi 

sanatoryjnych z wymianą wyposażenia. W sanatorium ,,Pod Jodłą” 

wykonana zostanie renowacja elewacji i pokrycia dachowego wraz 

z kominami. W Sanatorium ,,Biały Orzeł” wykonane zostaną prace 

termomodernizacyjne oraz wymiana podłóg na zmywalne. 

Budynek ,,Łazienki Borowinowe” zostanie adoptowany na cele 

specjalistycznych usług medycznych zarówno związanych z 

pobytem, jak i usług ambulatoryjnych. Inwestycja przyczyni się do 

zwiększenia stanu zatrudnienia oraz podniesienia kwalifikacji 

personelu (szkolenia, kursy).  

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Realizacja inwestycji pozwoli na znaczące rozszerzenie oferty 

leczniczej skierowanej do osób zagrożonych i dotkniętych 

schorzeniami kostno-stawowymi, chorobami cywilizacyjnymi 

(otyłość, cukrzyca, choroby metaboliczne). Modernizacja 

pomieszczeń, wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i poprawa 

poziomu wykwalifikowania kadry medycznej pozwolą na 

zdecydowane zwiększenie dostępu i podwyższanie  standardu 

usług. Działalność lecznicza i profilaktyczna obejmować będzie 

zarówno pacjentów i klientów ambulatoryjnych. Inwestycja 
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poprawi strukturę zatrudnienia. Ponadto uzyskany zostanie efekt 

ochrony zabytku, termomodernizacja i zwiększenie atrakcyjności 

oferty. 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Środki zewnętrzne (sponsoring) 

Źródło: Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

 

Zadanie nr 9: 

Nazwa Sanatorium Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szpitala Uzdrowiskowo-

Rehabilitacyjnego ,,Excelsior” w Iwoniczu-Zdroju wraz z zakupem 

sprzętu rehabilitacyjnego oraz z zagospodarowaniem otoczenia 

Planowany termin 

realizacji 
2018-2020 

Opis planowanej 

inwestycji 

Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności i podwyższenie 

standardu usług medycznych poprzez realizację następujących 

zadań: 

1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szpital 
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego ,,Excelsior” w Iwoniczu-
Zdroju 

2. Zakup wokó Szpitala dostępnego dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich terenu rekreacyjnego ze ścieżkami  
ruchowymi oraz urządzeniami do ćwiczeń 

3. Utworzeenie wokół Szpitala dostępnego dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich terenu 
rekreacyjnego ze ścieżkami ruchowymi oraz urządzeniami 
do ćwiczeń 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Zakup wysokiej klasy sprzętu specjalistycznego pozwoli na 

wprowadzenie nowych, dotychczas nieświadczonych usług 

lecznictwa uzdrowiskowego. Zwiększona zostanie dostępność 

(zwiększenie liczby łóżek szpitalnych) i jakość usług dla pacjentów 

wymagających leczenia i rehabilitacji, zwłaszcza 

niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.  

Ścieżki ruchome wpłyną na zwiększenie aktywności ruchomej 

pacjentów oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy. 

Podwyższenie standardu usług pozwoli na trwały rozwój oferty 

leczniczej, a tym samym na zapewnienie stabilnej obecności firmy 

na rynku świadczeń zdrowotnych.  

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Środki zewnętrzne (sponsoring) 

Źródło: Uzdrowisko Iwonicz S.A. 
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Zadanie nr 10: 

Nazwa Sanatorium Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

Nazwa planowanej  

inwestycji 

Rozbudowa i modyfikacja systemu informatycznego w usługach 

medycznych 

Planowany termin 

 realizacji 
2017-2022 

Opis planowanej 

 inwestycji 

Zadanie polega na systematycznej modernizacji sieci i 

oprogramowania oraz zakupie sprzęty informatycznego. 

Wpływ inwestycji na  

rodzaj usług  

świadczonych przez 

Sanatorium 

Inwestycja ma na celu polepszenie standardów obsługi w 

procesach leczniczych i sprzedażowych.  

Pochodzenie  

planowanych  

środków  

na inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Środki zewnętrzne (sponsoring) 

Źródło: Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

 

Zadanie nr 11: 

Nazwa Sanatorium Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Rozszerzenie oferty leczniczej i podwyższenie standardu usług 

medycznych poprzez uczestnictwo w przedsięwzięciach 

naukowo-badawczych w celu zastosowania innowacyjnych metod 

w zakresie procesów leczniczych chorób cywilizacyjnych.  

Planowany termin 

realizacji 
2017-2022 

Opis planowanej 

inwestycji 

Zamiarem wprowadzenia wraz z jednostkami prac badawczo-

rozwojowych jest wprowadzenie do oferty najnowszych metod i 

sprzętu. W ramach prowadzonych badań nastąpi zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego nowej generacji i najwyższej jakości, 

wykorzystując najnowsze zdobycze  techniki medycznej. 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Działania spowoduje rozszerzenie oferty leczniczej na 

najwyższym poziomie. Otworzy też możliwości stosowania 

w przyszłości najnowszych trendów nauki w ramach współpracy 

z ośrodkami akademickimi i badawczymi. Inwestycja oznacza 

szansę trwałego rozwoju zakładu leczniczego. 

Pochodzenie 

planowanych środków 

na inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Środki zewnętrzne (sponsoring) 

Źródło: Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

 

Zadanie nr 12: 

Nazwa Sanatorium Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

Nazwa planowanej Rozwój infrastruktury uzdrowiskowej podnoszącej jakość i 
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inwestycji dostępność usług w zakresie leczenia schorzeń kostno-stawowych i 

chorób układu oddechowego, a także innych chorób 

cywilizacyjnych poprzez modernizacje Centrum Leczniczego 

Uzdrowiskowego w Iwoniczu-Zdroju.  

Planowany termin 

realizacji 
2017-2020 

Opis planowanej 

inwestycji 

Zakres inwestycji przewiduje modernizacje Centrum Lecznictwa 

Uzdrowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem 

zlokalizowanego w nim Zakładu Przyrodoleczniczego 

stanowiącego bazę zabiegów dla obiektów sanatoryjnych: 

- modernizacja systemu wentylacji i adaptacja pomieszczeń dla 

zabiegów odnowy biologicznej, inhalacji, kinezyterapii 

- wykonanie nowych zmywalnych posadzek w pomieszczeniach 

zabiegowych i korytarzach, wymiana drzwi 

- przebudowa sanitariów II i III piętra 

- zakup sprzętu rehabilitacyjnego  

- poprawa struktury zatrudnienia 

- podnoszenie kwalifikacji personelu (uzyskiwanie  stopni 

specjalizacyjnych, szkolenia, kursy) 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Realizacja inwestycji pozwoli na znaczące rozszerzenie oferty 

leczniczej skierowanej do osób zagrożonych i dotkniętych 

schorzeniami kostno-stawowymi i chorobami cywilizacyjnymi 

(otyłość, cukrzyca, choroby metaboliczne). Modernizacja 

pomieszczeń, wyposażenie w sprzęt leczniczy i rehabilitacyjny 

oraz poprawa poziomu wykwalifikowania kadry medycznej 

pozwolą na zdecydowane zwiększenie dostępu i podwyższanie 

standardu usług. Działalność lecznicza i profilaktyczna obejmować 

będzie zarówno ofertę związaną z pobytem na turnusach 

leczniczych jak również usługę dla pacjentów i klientów 

ambulatoryjnych.  

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Środki zewnętrzne (sponsoring) 

Źródło: Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

 

Zadanie nr 13: 

Nazwa Sanatorium Uzdrowisko Iwonicz S.A./Lubatówka, Zakład Produkcji Zdrojowej 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Opracowanie w wyniku prac naukowo-wdrożeniowych 

innowacyjnej technologii zmniejszającej zużycie energii w procesie 

wytwarzania Soli jodobromowej Iwonickiej- tradycyjnego 

produktu leczniczego. 

Planowany termin 

realizacji 
2017-2022 
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Opis planowanej 

inwestycji 

Dotychczasowa technologia warzenia soli polega na tradycyjnym 

odparowaniu wody w otwartych panwiach warzelnianych przy 

użyciu gazu ziemnego. Stosowana dotychczas technologia 

odparowywania oraz niska mineralizacja wody leczniczej, z której 

warzona jest sól, powoduje, że proces technologiczny jest 

energochłonny, a koszty wytwarzania produktu gotowego są 

wysokie. Związana z tym wysoka cena czyni produkt mało 

konkurencyjny i w znacznym stopniu ogranicza wzrost sprzedaży. 

Celem inwestycji będzie opracowanie i zastosowanie innowacyjnej 

technologii zmniejszającej zużycie energii w procesie warzenia 

innowacyjnej technologii zmniejszającej zużycie energii w procesie 

warzenia soli dzięki badaniom przeprowadzonym przez jednostki 

naukowo-badawcze. Współpraca z ośrodkami naukowymi 

przewidywana jest na każdym  etapie realizacji zadania.  

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Stosowanie soli jodobromowej iwonickiej w leczeniu, ze względu 

na wysoką cenę, jest mocno ograniczone. Obniżenie ceny soli 

zwiększy dostępność zabiegów wykonywanych na tym produkcie 

oraz dostępność naturalnego farmaceutyka dla pacjentów.  

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Środki zewnętrzne (sponsoring) 

Źródło: Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

 

Zadanie nr 14: 

Nazwa Sanatorium 
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Rehabilitacji Rolników 

KRUS w Iwoniczu-Zdroju z dostępem dla osób 

niepełnosprawnych, w tym: wykonanie nasypu siłowni 

zewnętrznej oraz jej urządzenie wraz z wyposażeniem, budowa 

pochylni dla niepełnosprawnych oraz budowa małej architektury 

i ogrodzenia, remont nawierzchni utwardzonej (droga 

wewnętrzna, miejsca postojowe, chodniki, kanalizacja deszczowa), 

wykonanie tężni solankowej oraz ścieżki sensorycznej 

Planowany termin 

realizacji 
2018-2022 

Opis planowanej 

inwestycji 

Planowana inwestycja CRR KRUS w teren rehabilitacyjno-

rekreacyjny na zewnątrz, na którym znajdować się będą urządzenia 

przeznaczone do ćwiczeń bezpieczne dla dzieci, dorosłych i 

seniorów, posiadające aktualny certyfikat w oparciu o normy PN-

EN 1176-1:2009. Prace pod teren rekreacyjny obejmować będą (od 

strony zachodniej): budowę nasypu na geosiatce, osłonięcie nasypu 

ozdobnym murem z gabionów, wyposażenie w urządzenia 
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rehabilitacyjno-rekreacyjne, budowę oświetlenia i monitoringu, 

budowę chodnika łączącego z drogą wewnętrzną. 

Nowo otwarty teren w całości będzie dostępny dla osób 

niepełnosprawnych, zostanie połączony z budynkiem przez 

pochylnię prowadzoną do drzwi wejściowych znajdujących się na 

poziomie niskiego parteru. Do placu rekreacyjnego przylegać 

będzie altana o powierzchni 19,6 m2 przeznaczona  do odpoczynku 

i rekreacji. Na przyległym terenie wykonane zostaną również 

wymienione wzdłuż budynku wyposażenia w ławki, kosze, trejaże, 

schody terenowe. Remont nawierzchni utwardzonej polegać będzie 

na przebudowie kanalizacji deszczowej, przebudowie placu 

parkingowego, wymianie pozostałych płyt chodnikowych oraz 

montażu bramek przed wjazdem na teren CRR KRUS. Na 

wymienione roboty budowlane CRR KRUS posiada projekty 

budowlane, specyfikacje techniczną, przedmiary robót i kosztorysy 

wykonane przez Biuro Projektowe.  

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Dzięki tej inwestycji pacjenci będą mogli aktywnie spędzać czas 

wolny przy obiekcie, w dowolnej chwili. Poprawi się jakość 

świadczonych usług poprzez umożliwienie czynnego i 

zorganizowanego wypoczynku w otoczeniu obiektu na wolnym 

powietrzu 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Środki zewnętrzne (sponsoring) 

Źródło: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

 

Zadanie nr 15: 

Nazwa Sanatorium 
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego 

Nazwa planowanej 

 inwestycji 
Zakup działki budowlanej.  

Planowany termin  

realizacji 
2016-2017 

Opis planowanej 

 inwestycji 

Zakup działki budowlanej przylegającej bezpośrednio do działki, 

na której znajduje się obiekt CRR KRUS. 

Wpływ inwestycji na  

rodzaj usług  

świadczonych przez 

Sanatorium 

Zakup działki stworzy nowe możliwości na rozbudowę obiektu i 

rozwój bazy rekreacyjnej. 

Pochodzenie  

planowanych  

środków na  

inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Środki zewnętrzne (sponsoring) 

Źródło: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
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Zadanie nr 16: 

Nazwa Sanatorium 
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Rolników 

KRUS w Iwoniczu-Zdroju. 

Planowany termin 

realizacji 
2018-2019 

Opis planowanej 

inwestycji 

Rozbudowa bazy zabiegowej, administracyjno-technicznej oraz 

pokoi dla pacjentów. Inwestycja polegać będzie na budowie 

nowego pawilonu połączonego łącznikiem z budynkiem 

centralnym. 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Pozyskanie nowych gabinetów zabiegowych wyposażonych 

w nowoczesny sprzęt i aparaturę, zwiększenie ilości i standardu 

pokoi dla pacjentów, w tym z dostępem  dla osób 

niepełnosprawnych, poprawa jakości świadczonych usług. 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

Środki europejskie  

Środki własne 

Środki zewnętrzne (sponsoring) 

Źródło: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

 

Zadanie nr 17: 

Nazwa Sanatorium Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowit” 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wewnętrznej w 

Sanatorium Uzdrowiskowym ,,Ziemowit” 

Planowany termin 

realizacji 
2016-2020 

Opis planowanej 

inwestycji 

W ramach projektu zaplanowano zakup i montaż windy 

osobowej 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Usprawnienie komunikacji wewnętrznej, podniesienie 

bezpieczeństwa kuracjuszy, umożliwienie swobodnego 

przemieszczania się wewnątrz obiektu w szczególności osobom z 

dysfunkcją narządu ruchu oraz ułatwienie dostępu do kuracjusza 

służbom medycznym w razie konieczności udzielenia pomocy. 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

 

Środki europejskie 

Środki własne 

Źródło: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowot” 

 

Zadanie nr 18: 

Nazwa Sanatorium Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowit” 

Nazwa planowanej Remont i rozbudowa tarasu w Sanatorium Uzdrowiskowym 
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inwestycji ,,Ziemowit” 

Planowany termin 

realizacji 
2016-2020 

Opis planowanej 

inwestycji 

W ramach projektu zaplanowano remont przy kawiarni, sali 

relaksacyjnej i sali szkoleniowej. 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Poprawienie warunków do organizacji spotkań z kuracjuszami, 

rozmów z zakresu edukacji zdrowotnej i leczniczej oraz 

stworzenie dodatkowej powierzchni na potrzeby serwowania 

posiłków dla większej liczby kuracjuszy. 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

 

Środki europejskie 

Środki własne 

Źródło: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowot” 

Zadanie nr 19: 

Nazwa Sanatorium Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowit” 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Remont i rozbudowa infrastruktury wewnętrznej w Sanatorium 

Uzdrowiskowym ,,Ziemowit” 

Planowany termin 

realizacji 
2016-2020 

Opis planowanej 

inwestycji 

W ramach projektu zaplanowano likwidację barier 

architektonicznych poprzez montaż drzwi automatycznie 

przesuwanych oraz montaż barierek o pochwytów, remont 

schodów na klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych. 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Usprawnienie komunikacji wewnętrznej, podniesienie 

bezpieczeństwa kuracjuszy, umożliwienie swobodnego osobom z 

dysfunkcją narządu ruchu oraz ułatwienie dostępu do kuracjusza 

służbom medycznym w razie konieczności udzielenia pomocy. 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

 

Środki europejskie 

Środki własne 

Źródło: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowot” 

 

Zadanie nr 20: 

Nazwa Sanatorium Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowit” 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Rozbudowa i modernizacja bazy leczniczo-rehabilitacyjnej w 

Sanatorium Uzdrowiskowym ,,Ziemowit” 

Planowany termin 

realizacji 
2016-2020 

Opis planowanej 

inwestycji 

W ramach projektu zaplanowano modernizacje basenu 

rehabilitacyjnego polegającą na wymianie niecki basenowej, 

remoncie powierzchni około basenowej, poprawie mikroklimatu 

w strefie basenowej. 
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Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Poprawa komfortu rehabilitacji oraz zwiększenie liczby 

kuracjuszy korzystających z rehabilitacji w basenie 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

 

Środki europejskie 

Środki własne 

Źródło: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowot” 

 

 

 

Zadanie nr 21: 

Nazwa Sanatorium Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowit” 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Wyposażenie Zakładu Przrodoleczniczego w Sanatorium 

Uzdrowiskowym ,,Ziemowit” 

Planowany termin 

realizacji 
2016-2020 

Opis planowanej 

inwestycji 

W ramach projektu zaplanowano zakup niezbędnego sprzętu 

medycznego celem wyposażenia gabinetów lekarskich, 

pielęgniarskich oraz gabinetów zabiegowych Zakładu 

Przyrodoleczniczego. 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Zwiększenie zakresu usług medycznych i rodzajów zabiegów 

leczniczych. Profile lecznicze i jednostki chorobowe. 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

 

Środki europejskie 

Środki własne 

Źródło: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowot” 

 

Zadanie nr 22: 

Nazwa Sanatorium Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowit” 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Remont i modernizacja bazy noclegowej w Sanatorium 

Uzdrowiskowym ,,Ziemowit” 

Planowany termin 

realizacji 
2016-2020 

Opis planowanej 

inwestycji 

W ramach projektu zaplanowano remont i modernizacje jednostek 

mieszkalnych tj. pokoi z łazienkami dla kuracjuszy 

Wpływ inwestycji  

na rodzaj usług 

świadczonych  

przez Sanatorium 

Podniesienie standardu bazy noclegowej 

Pochodzenie   
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planowanych 

środków  

na inwestycje 

Środki europejskie 

Środki własne 

Źródło: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowot” 

 

Zadanie nr 23: 

Nazwa Sanatorium Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowit” 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Budowa i modernizacja infrastruktury zewnętrznej w Sanatorium 

Uzdrowiskowym ,,Ziemowit” 

Planowany termin 

realizacji 
2016-2020 

Opis planowanej 

inwestycji 

W ramach projektu zaplanowano rozbudowę i modernizację 

drogi dojazdowej wewnętrznej, budowę parkingu oraz remont 

schodów zewnętrznych. 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Poprawa dostępu do Ośrodka szczególnie osobom 

niepełnosprawnym, zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla 

kuracjuszy. Usprawnienie komunikacji dla pieszych z Centrum 

Uzdrowiska bezpośrednio do Ośrodka. 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

 

Środki europejskie 

Środki własne 

Źródło: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowot” 

 

Zadanie nr 24: 

Nazwa Sanatorium Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowit” 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Rozbudowa i modernizacja bazy leczniczo-medycznej w 

Sanatorium Uzdrowiskowym ,,Ziemowit” 

Planowany termin 

realizacji 
2016-2020 

Opis planowanej 

inwestycji 

W ramach projektu zaplanowano rozbudowę i modernizację 

Zakładu Przyrodoleczniczego, m.in. gabinetów hydroterapii, 

strefy saun, strefy wypoczywali, gabinetów lekarskich 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Poprawa dostępu do Ośrodka szczególnie osobom 

niepełnosprawnym, zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla 

kuracjuszy. Usprawnienie komunikacji dla pieszych z Centrum 

Uzdrowiska bezpośrednio do Ośrodka. 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

 

Środki europejskie 

Środki własne 

Źródło: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowot” 

 

 

Zadanie nr 25: 
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Nazwa Sanatorium 
Sanatorium Klimat 

 

Nazwa planowanej 

inwestycji 

Podniesienie standardu świadczonych usług oraz wprowadzenie 
nowych usług przez sanatorium Klimat 

 

Planowany termin 

realizacji 
2018-2019 

Opis planowanej 

inwestycji 

W ramach inwestycji planowane jest przeprowadzenie robót 
budowalnych związanych z przebudową obiektu, wykonanie 

zagospodarowania zagospodarowanie terenu oraz doposażenie 
obiektu sanatorium w celu podniesienia standardu świadczonych 

usług oraz wprowadzenie nowych usług przez sanatorium 
Klimat. 

Wpływ inwestycji na 

rodzaj usług 

świadczonych przez 

Sanatorium 

Realizacja projektu wpłynie na podniesienie standardu i 

zwiększenie zakresu świadczonych usług przez sanatorium 

Klimat. 

Pochodzenie 

planowanych 

środków na 

inwestycje 

 

Środki europejskie 

Środki własne 

Źródło: Sanatorium Klimat 

 

3.7 Projekty EFS  

 

Zadanie nr 1: 

Nazwa Sanatorium ZRP Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Piast” 

Nazwa planowanego 

projektu 

Rozwój kompetencji i umiejętności pracowników ZRP 

Sanatorium Uzdrowiskowego ,,Piast” 

Planowany termin 

realizacji 
2018-2022 

Opis planowanej 

inwestycji 

Kursy, treningi, szkolenia także staże, bony stażowe finansowane 

lub współfinansowane z EFS m.in. z WUP, PUP, RPO WP 2014-

2020 

Powiązanie 

planowanej 

inwestycji z 

udziałem w 

projektach z 

komponentu EFS 

Ciągłość wdrożeniowa wynikająca z realizacji projektu w ramach 

RPO WP 2014-2020 

Źródło: ZRP Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Piast” 

Zadanie nr 2: 

Nazwa Sanatorium 
„Uzdrowisko Iwonicz” S.A. Szpital Uzdrowiskowo-

Rehabilitacyjny Excelsior 
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Nazwa planowanego 

projektu 
Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 

Planowany termin 

realizacji 
2019-2020 

Opis planowanej 

inwestycji 

W celu realizacji projektu planowane jest  uzupełnienie lub 
podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez 

kursy kwalifikacyjne zawodowe.  
Projekt podniesienia kwalifikacji zawodowych pozwoli na 

uzyskanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie prowadzenia 
kompleksowej rehabilitacji w oparciu o najnowsze metody 

usprawnienia 
  

Powiązanie 

planowanej 

inwestycji z 

udziałem w 

projektach z 

komponentu EFS 

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szpitala Uzdrowiskowo-

Rehabilitacyjnego ,,Excelsior” w Iwoniczu-Zdroju wraz z 

zakupem sprzętu rehabilitacyjnego oraz zagospodarowaniem 

otoczenia.  

Planowane finansowanie:  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 Oś VII Regionalny rynek pracy 

Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w 

formach pozaszkolnych 

 

 

Źródło: „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny Excelsior 

 

Zadanie nr 3: 

Nazwa Sanatorium 
„Uzdrowisko Iwonicz” S.A. Szpital Uzdrowiskowo-

Rehabilitacyjny Excelsior 

Nazwa planowanego 

projektu 

Wdrożenie programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki 

wtórnej układu ruchu 

Planowany termin 

realizacji 
2019-2020 

Opis planowanej 

inwestycji 

Program Zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej układu 

ruchu będzie realizowany w oparciu o badania przesiewowe oraz 

wdrożenie leczenia rehabilitacyjnego. Skierowany do osób z 

chorobami przewlekłymi oraz pourazowymi w zakresie ruchu.  

Zrealizowanie programu zdrowotnego ułatwi osobom w wieku 

aktywności zawodowej utrzymanie sprawności oraz powrót do 

pracy.  

Powiązanie 

planowanej 

inwestycji z 

udziałem w 

projektach z 

komponentu EFS 

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szpitala Uzdrowiskowo-

Rehabilitacyjnego ,,Excelsior” w Iwoniczu-Zdroju wraz z 

zakupem sprzętu rehabilitacyjnego oraz zagospodarowaniem 

otoczenia.  

Planowane finansowanie:  
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 Oś VII Regionalny rynek pracy,  

Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie 

Źródło: „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny Excelsior 

 

Zadanie nr 4: 

Nazwa Sanatorium KZZG w Polsce, Górnicze Sanatorium Związkowe ,,GÓRNIK” 

Nazwa planowanego 

projektu 
Plan rozwoju Sanatorium ,,GÓRNIK” w Iwoniczu-Zdroju 

Planowany termin 

realizacji 
2020-2022 

Opis planowanej 

inwestycji 

Przeszkolenie pracowników recepcji w zakresie poprawy jakości 

obsługi klienta oraz podstaw językowych (j. angielski) dla 

obsługi klienta z zagranicy. Przeszkolenie pracowników działu 

zabiegowego z zakresu obsługi systemów informatycznych (do 

planowania, rezerwacji, rozliczeń oraz obsługi systemu do 

prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) 

Powiązanie 

planowanej 

inwestycji z 

udziałem w 

projektach z 

komponentu EFS 

Budowa altany rekreacyjnej z elementami małej architektury oraz 

zakup nowoczesnego sprzętu leczniczego i rehabilitacyjnego w 

celu wprowadzenia nowych usług z zakresu kinezyterapii, 

fizjoterapii i hydroterapii. 

Źródło: KZZG w Polsce, Górnicze Sanatorium Związkowe ,,GÓRNIK” 

Zadanie nr 5: 

Nazwa Sanatorium 
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego 

Nazwa planowanego 

projektu 
Zdrowie kluczem do aktywności zawodowej 

Planowany termin 

realizacji 
2019-2020 

Opis planowanej 

inwestycji 

Realizacja programów zdrowotnych wspierających utrzymanie 

aktywności zawodowej, w tym realizacja rehabilitacji 

leczniczej/medycznej ułatwiającej osobom w wieku aktywności 

zawodowej powrót do pracy lub utrzymanie aktywności 

zawodowej.  

Powiązanie 

planowanej 

inwestycji z 

udziałem w 

projektach z 

komponentu EFS 

Wykorzystanie rozbudowy infrastruktury CRR, w tym otoczenie 

CRR tj. ścieżki sensoryczne, siłownie zewnętrzne 

Źródło: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
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Zadanie nr 6: 

Nazwa Sanatorium 
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego 

Nazwa planowanego 

projektu 

Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia 

studentów na kierunku Pielęgniarstwo im. Jana Grodka w 

Sanoku 

Planowany termin 

realizacji 
do 2021 

Opis planowanej 

inwestycji 

Projekt stanowi program rozwojowy Uczelni ukierunkowany na 

zwiększenie liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwa co 

pozwoli zniwelować problemy z niedoborem kadry 

pielęgniarstwa niezbędnej do funkcjonowania placówek, w tym 

sanatorium 

Powiązanie 

planowanej 

inwestycji z 

udziałem w 

projektach z 

komponentu EFS 

W związku z rozbudową CRR konieczne będzie zwiększenie 

personelu, w tym medycznego, który ,,wejdzie na rynek” jako 

absolwnet ww. projektu. 

Źródło: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

 

 

 

Zadanie nr 7: 

Nazwa Sanatorium Centrum Promocji Zdrowia ,,Sanvit” sp. z o.o. 

Nazwa planowanego 

projektu 

Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole 

Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju 

Planowany termin 

realizacji 
2016-2019 

Opis planowanej 

inwestycji 

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego 

poprzez doskonalenia umiejętności i kompetencji nauczycieli, 

podniesienie umiejętności zawodowych uczniów i uczennic, 

wzbogacenie oferty edukacyjnej, podjęcie aktywnej współpracy z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także wzrost 

zatrudnienia absolwentów poprzez poprawę jakości szkolnictwa 

zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy. Projekt 

jest skierowany do uczniów i uczennic Technikum w zawodzie: 

technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, 

technik technologii żywności, kelner oraz do uczniów i uczennic 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a także do nauczycieli zawodu.  

Powiązanie 

planowanej 

inwestycji z 

udziałem w 

Uczestnicy projektu będą odbywać staże w sanatorium Centrum 

Promocji Zdrowia ,,Sanvit” sp. z o.o. W ramach zajęć 

wykorzystywana będzie nowa infrastruktura i wyposażenie 

rehabilitacyjne zakupione z funduszy UE. Nowe kwalifikacje 
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projektach z 

komponentu EFS 

zwiększą potencjał ekonomiczno-społeczny Iwonicza-Zdroju.  

Planowane finansowanie: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX 

Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego 

Źródło: Centrum Promocji Zdrowia ,,Sanvit” sp. z o.o. 

 

Zadanie nr 8: 

Nazwa Sanatorium Centrum Promocji Zdrowia ,,Sanvit” sp. z o.o. 

Nazwa planowanego 

projektu 
Czas na staż 

Planowany termin 

realizacji 
2020-2021 

Opis planowanej 

inwestycji 

Projekt zakłada podniesienie kwalifikacji osób z terenu powiatu 

krośnieńskiego poprzez realizację doradztwa zawodowego, 

szkoleń i staży. Program szczególnie będzie nakierowany na 

branżę turystyczną i sanatoryjną.  

Powiązanie 

planowanej 

inwestycji z 

udziałem w 

projektach z 

komponentu EFS 

Uczestnicy projektu będą odbywać m.in. staże w sanatorium 

Centrum Promocji Zdrowia ,,Sanvit” sp. z o.o. W ramach zajęć 

wykorzystywana będzie nowa infrastruktura i wyposażenie 

rehabilitacyjne zakupione z funduszy UE. Nowe kwalifikacje 

zwiększą potencjał ekonomiczno-społeczny Iwonicza-Zdroju.  

Planowane finansowanie: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 Oś VII Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku 

pracy 

Źródło: Centrum Promocji Zdrowia ,,Sanvit” sp. z o.o. 

Zadanie nr 9: 

Nazwa Sanatorium Centrum Promocji Zdrowia ,,Sanvit” sp. z o.o. 

Nazwa planowanego 

projektu 

Program rozwoju kompetencji pracowników Centrum Promocji 

Zdrowia ,,Sanvit” 

Planowany termin 

realizacji 
2019-2020 

Opis planowanej 

inwestycji 

Pracownicy Centrum Promocji Zdrowia ,,Sanvit” sp. z o.o. 

wezmą udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje 

zawodowe z zakresu rehabilitacji, obsługi klienta, gastronomii 

oraz języków obcych w ramach Bazy Usług Rozwojowych.  

Powiązanie 

planowanej 

inwestycji z 

udziałem w 

projektach z 

komponentu EFS 

Udział pracowników Centrum Promocji Zdrowia ,,Sanvit” sp. z 

o.o. w szkoleniach nakierowanych na rozwój i pricedur 

rehabilitacyjnych. Zdobyte kwalifikacje pracowników będą 

wspierały wdrożenie nowej infrastruktury usług 

rehabilitacyjnych w sanatorium uzdrowiskowych ,,Sanvit”. 

Nowe kwalifikacje pracowników zwiększą potencjał sanatorium 
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uzdrowiskowego ,,Sanvit oraz potencjał ekonomiczno-społeczny 

Iwonicza-Zdroju jako ważnego ośrodka leczenia sanatoryjnego. 

Poprzez wyższe kwalifikacje personelu poprawi się struktura 

zatrudnienia na obszarze uzdrowiska.  

Planowane finansowanie: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 VII Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP 

Źródło: Centrum Promocji Zdrowia ,,Sanvit” sp. z o.o. 

Zadanie nr 10: 

Nazwa Sanatorium Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowit” 

Nazwa planowanego 

projektu 
Szkolenie i doszkalanie pracowników 

Planowany termin 

realizacji 
2018-2022 

Opis planowanej 

inwestycji 
Szkolenia, kursy 

Powiązanie 

planowanej 

inwestycji z 

udziałem w 

projektach z 

komponentu EFS 

Komplementarność z projektem inwestycyjnym 

Źródło: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Ziemowit” 

Zadanie nr 11: 

Nazwa Sanatorium Sanatorium Klimat 

Nazwa planowanego 

projektu 

Podniesienie poziomu usług świadczonych poprzez szkolenia 
pracowników sanatorium Klimat. 

 

Planowany termin 

realizacji 
2018-2023 

Opis planowanej 

inwestycji 

Planowany projekt polegał będzie na szkoleniach 
przeprowadzonych dla osób zatrudnionych w podmiocie 
świadczącym usługi sanatoryjne. Celem szkoleń będzie 

podniesienie poziomu usług świadczonych osobom 
korzystającym z usług sanatorium. 

 

Powiązanie 

planowanej 

inwestycji z 

udziałem w 

projektach z 

komponentu EFS 

Projekt jest powiązany z projektem planowanym do realizacji ze 

środków EFRR. 

Źródło: Sanatorium Klimat 
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