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                                                                                         Pan 
                                                                            Wiesław Polit  
                                                                            Wójt Gminy Żary 
                                                                     
 
dotyczy : wykonania projektu budowlanego Polsko-Niemieckiego Centrum 
Spotkań w Lubomyślu 
 
 
            Zwracamy się z wnioskiem o ujęcie w budżecie gminy Żary na 2015 rok 
kosztów wykonania projektu budowy świetlicy wiejskiej pod nazwą „Polsko-
niemieckie Centrum Spotkań w Lubomyślu”. Proponujemy wykonać projekt w ramach 
funduszy pomocowych Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, dzięki czemu udział 
finansowy gminy Żary będzie symboliczny.  
 
Ponadto niezbędne jest kontynuowanie działań związanych z przejęciem na własność 
od Agencji Nieruchomości Rolnych przez gminę działki związanej z budową  
parkingu przy Centrum Spotkań (Park Lubomyśl). 
    
 
Polsko-niemieckie Centrum Spotkań w Lubomyślu – proponowany zakres prac  
1.Sala konferencyjna 
2.Parking  
3.Zaplecze socjalno-magazynowe z pomieszczeniem kuchennym 
4.Sala z placem zabaw dla dzieci (urządzenia zręcznościowe) 
5.Siedziba Forum Organizacji Pozarządowych  
6.Pracownia internetowa z biblioteką samorządową 
7.Stała wystawa projektów dotycząca pogranicza polsko-niemieckiego 
8.Zagospodarowanie terenu wokół obiektu przez wykonanie transgranicznej ścieżki 
edukacyjno-zdrowotnej (alejki, park petrograficzny, siłownia pod chmurką) 
 
+ PROPOZYCJA FINANSOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ : 
 



OPRACOWANIE małego PROJEKTU pn. „Polsko-niemieckie Centrum Spotkań 
w Lubomyślu – koncepcja, współpraca, wymiana doświadczeń” 
1.Opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu  
2.Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu 
3.Projekt budowlany 
4.Projekt wykonawczy w tym kosztorysy i specyfikacja techniczna  
                                                                                          razem dokumentacja budowlana     33.000  
 
5.Program współpracy Partnerów                                                                                                5.500 
6.Konferencja „Przykłady zrealizowanych projektów na pograniczu polsko-niemieckim” 8.600 
(wynajęcie sali 1000, sprzęt audio 1000, wyżywienie 50 uczestników 1000, transport 
Partnera 800, prelekcje 5 osób 4000, papier notatkowy i torby ekologiczne 800) 
7.Wwykonanie kierunkowskazów w Lubomyślu/Żarach i Gablenz z podaniem odległości do 
Partnerów 2.000 
8.Gadżety promocyjne 3.500 
(długopisy x500, kubki x200, koszulki x100) 
9.Kalendarz podręczny na 2016 rok, 200 sztuk, 1.400 
10.Tłumaczenie wniosku projektowego 500 
11.Tłumaczenie ustne konferencja 400 
12.Tłumaczenie pisemne 70 stron, 2.800 
13.Koordynator 1.600 
 
RAZEM 59.300 brutto 
    
Finansowanie projektu : 
-Euroregion 50.405 zł. 
-budżet Państwa 5.930 zł. 
-budżet sołecki Lubomyśl 2.965 zł. 
Finansowanie projektu do momentu jego rozliczenia - Urząd Gminy Żary 59.300 zł.  
(w tym : budżet sołecki 2.965 zł. + budżet gminy 56.335 zł.) 
 
 
Po wykonaniu projektu w 2015 roku nasze Sołectwo deklaruje współpracę z gminą w 
zakresie pozyskania środków finansowych na budowę obiektu. 
 
                                                                                                 Z poważaniem 
 
 


