
UCHWALA NR XXVII/139/13 
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 21 marca 2013 r. 

zmieniaj^ca uchwal^ w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Chojnowa na lata 2007 - 2013. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, 
CO nast^puje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVI/121/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 stycznia 2013r. w 
sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Chojnowa na lata 2007-2013 
wprowadza si? nast^puj^ce zmiany: 

1. Tabela Nr 48 Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Osrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Chojnowie w Lokalnym Programie Rewitalizacji Chojnowa na lata 
2007-2013 otrzymuje brzmienie jak w zal^czniku nr 1 do uchwaly, 

2. zal^cznik nr 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Chojnowa na lata 2007-2013 pn. 
„Lista projektow" otrzymuje brzmienie jak w zal^czniku nr 2 do uchwaly, 

3. zal^cznik nr 3 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnowa na lata 2007-
2013. Matryce Logiczne przedsi^wzi^c z listy podstawowej skladanych w ramach 
Priorytetu „Miasta" RPO" otrzymuje brzmienie jak w zal^czniku nr 3 do uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 

Przewodnicz4cy 
Rady Miejsldfij'Chojnowa 

rohski 



Zal^cznik nr 1 do Uchwaty 
Nr XXVII/139/13 
Rady Miejskiej Chojnowa 
z dnia 21 marca 2013r. 

Tabela 48. Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Osrodka Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Chojnowie 
Tytut projektu Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Chojnowie 

Cel projektu > Aktywizacja sportowa 1 kulturalna spoJecznosci Chojnowa oraz stworzenie 
warunkow dIa realizacji potrzeb imigrantow i mniejszosci narodowych. 

> Stworzenie warunkow dIa realizacji potrzeb imigrantow i mniejszosci 
etnicznych oraz sprzyjaj^cych rozwojowi i realizacji edukacji kulturalnej i 
sportowej wsrod dzieci, mtodziezy i dorostych zamieszkujctcych Chojnow. 

Opis projektu Budynek MOKSiR przy ul. Matachowskiego 7 w Chojnowie jest obiektem 
wpisanym do Ewidencji Zabytkow Wojewodztwa Dolnosl^skiego. 

Dzialania zwisizane z przebudowy 1 rozbudowq obiektu obejmujy: 
1. wyburzenie istniejqcych budynkow od strony wejscia zachodniego (wyburzenie 
ze wzgledu na brak powiazania uktadu komunikacyjnego catego budynku, brak 
dost^pu do obiektu osob niepetnosprawnych), 
2. dobudowie do gJownej bryty budynku, nowego budynku trzykondygnacyjnego 
podpiwniczonego z dachem wielospadowym, ktory zostanie potyczony od strony 
zachodniej tak aby zapewnic dost^p do calosci obiektu wszystkim uzytkownikom 
- koncepcja zaaprobowana przez Dolnoslyskiego Wojewodzkiego Konserwatora 
Zabytkow, 

3. remont istniejycych pomieszczen w obiekcie: sali kinowo-widowiskowej, sali 
koncertowej z muszlsi, pracowni ceramicznej i plastycznej, sal fitness i kr^gielni, 
wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz klimatyzacji 
z instalacjy nawiewny, wymiany okien; 
4. wymian^ instalacji elektrycznej i teletechnicznej, instalacji elektrycznej sitowej, 
elektrycznej sitowej, instalacji wewn^trznej wodno - kanalizacyjnej i hydrantowej 
w catym obiekcie, 
5. budowie nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z budowy nowej 
kottownl gazowej, 
6. ociepleniu scian zewn^trznych styropianem; 
7. wymiana pokrycia dachowego, 
Rozbudowa umozliwi dostosowanie do obowiyzujsicych wymagah w zakresie 
ochrony p.poz., dost^p do obiektu osobom niepetnosprawnym, przedstawienia 
nowych ofert sportowo-kulturalnych lokalnej spotecznosci. 
Wzrost jakosci swiadczonych ustug kulturalnych i sportowych dostosowanych 
do potrzeb wspoiczesnego odbiorcy, ksztartujycych jednoczesnie tozsamosc 
regionalnai. 
Zmieszenie dysproporcji w dost^pie do Kultury i jej obiektow, a w szczegolnosci 
dIa osob niepetnosprawnych i mniejszosci etnicznych. 
Podniesienie standardu obiektu i przystosowanie go do potrzeb osob 
niepetnosprawnych, imigrantow, mniejszosci etnicznych i stworzenie nowych 
miejsc pracy. 
Powstanie sal przeznaczonych na miejsce spotkan przedstawicieli kazdej grupy 
mniejszosci: spotecznosci greckiej, romskiej i innych mniej licznych takich jak 
spotecznosc iemkowska. 
Popularyzowanie tworczosci insplrowanej mniejszosciami narodowymi 
i etnicznymi w Galerii Osrodka. 
Prezentacja prac fotograficznych obrazujycych ludzi, wydarzenia z krajow 
mniejszosci, wystawy tworcow z tych krajow. 
Projekcje filmow poruszajyce tematyk? mniejszosci. 



Organizowanie wyst?p6w zespoJow folklorystycznych z krajow mniejszosci. 
Organizacja zaj^c multimedialnych dIa dzieci romskich i polskich. 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru obj^tego wsparciem. 
Stworzenie mozliwosci rozwoju nowych, dotyd nie realizowanych wydarzeri 
0 charakterze kulturalnym i sportowym. 
Stworzenie warunkow na potrzeby festiwalu muzyki greckiej i cyklicznych spotkan 
majgcych na celu popularyzacje kultury greckiej: literatura, taniec, teatr. 

UzasadnienJe dIa 
realizacji projektu 

Potrzeba realizacji projektu wynika z: 
- uwarunkowari architektonicznych sal 1 pomieszczen, ktore nie odpowiadajy^ 

aktualnym przepisom p.poz. i wynikajeicyz tego koniecznosc przebudowy sali 
kinowo - widowiskowej; 

- przestarzatych rozwieizari w zakresie instalacji elektrycznych; 
- braku wentylacji sali kinowo-widowiskowej, w ktorej jednorazowo przebywa 

ponad 300 osob; 
- niedostosowania sali kinowo-widowiskowej do podejmowanych przez 

spoteczehstwo chojnowskie dziatari multimedialnych; 
- koniecznosc! dostosowania obiektu na potrzeby lokalnej spotecznosci w tym: 

dzieci, mtodziezy, osob starszych oraz imigrantow i grup mniejszosci 
etnicznych. 

Termin realizacji 
projektu 2012-2014 

Szacowane koszty tyczny koszt projektu: 7.940.000,00 zl 
Zrodta 
finansowania 

drodki wiasne Gminy Miejskiej Chojnow, dofmansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolnosleiskiego, priorytet 9 „Miasta°, 
dzia*anie 9.1 

Podmioty 
uczestnlczeice we 
wdrazaniu 

Gmina Miejska Chojnow 
Miejski Osrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie 

Lokalizacja Matachowskiego 7, miejsce zaznaczone kolorem czerwonym 
Legenda • - lokalizacjia projektu 



Zal^cznik nr 2 do Uchwaty 
Nr XXVII/139/13 

Rady Mieiskiej Chojnowa 
z dnia 21 marca 2013r. 

Zat^cznik nr 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Choinowa na lata 2007-2013 

Lista projektow dIa LPR w miastach powyzej 10 tys. Mieszkaricow planowanych do sfinansowania w ramach naboru ogtaszanego w 
2012r. 

N a z w a projektu W n i o s k o d a w c a Catkowita 
war tosc 
projektu w P L N 

War tosc 
wn ioskowanego 
dof inansowania 
w P L N 

C e l projektu i jego zw i^z ta charakterystyka Oznaczenie projektu: 

Przebudowa i rozbudowa 
budynku Miejskiego 
Osrodka Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Gtiojnowie 

Gmina Miejska 
Chojnow 

7.940.000,00 6.749.000,00 Celem projektu jest: 
Aktywizacja sportowa i kulturalna 
spotecznosci Chojnowa oraz stworzenie 
warunkow dia realizacji potrzeb imigrantow i 
mniejszosci narodowych. 
Skrocony opis projektu 

podniesienie standardu obiektu 
i przystosowanie go do potrzeb osob 
niepeJnosprawnych, imigrantow, mniejszosci 
etnicznych i stworzenie nowych miejsc pracy, 
- powstanie sal przeznaczonych na miejsce 
spotkan przedstawicieli kazdej grupy mniejszosci: 
spotecznosci greckiej, romskiej i innych mniej 
licznych takich jak spotecznosc temkowska, 
- popularyzowanie tworczosci insplrowanej 
mniejszosciami narodowymi i etnicznymi 
w Galerii Osrodka, 
- prezentacja prac fotograficznych obrazuj^cych 
ludzi, wydarzenia z krajow mniejszosci, wystawy 
tworcow z tych krajow, 

projekcje filmow poruszaj^ce tematyk? 
mniejszosci, 

organizowanie wyst?p6w zespotow 
folklorystycznych z krajow mniejszosci. 

Projekt dotyczy oferowania ustug 
promuj^cych rownosc szans i 
zapobiegajq^cych wykluczeniu 
spotecznemu przedstawicieli 
mniejszosci narodowych i 
etnicznych, uchodzcow i imigrantow 
oraz ludzi mtodych. 



- organizacja zaj?c multimedialnych dIa dzieci 
romsl<ich i polsl<ich, 
- stworzenie warunl<6w na potrzeby festiwalu 
muzyl<i grecl<iej i cyl<iicznych spotl^ah majacych 
na celu popularyzacj? kultury greckiej: literatura, 
taniec, teatr. 

ochrona dziedzictwa kulturowego 
i historycznego obszaru obj?tego wsparciem, 
- stworzenie mozliwosci rozwoju nowych, dotq^d 
nie realizowanych wydarzeii o charakterze 
kulturalnym i sportowym. 

R a z e m : - 7.940.000,00 6.749.000,00 - -



Zal^cznik nr 3 do Uchwaty 
Nr XXVI1/139./13 

Rady Miejskiei Chojnowa 
7 dnia 21 marca 2013r. 

Zat£[cznik nr 3 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnowa na lata 2007-2013. Matryce Logiczne przedsi^wzi^c 
z listy podstawowej skfadanych w ramach Priorytetu „Miasta" RPO. 

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU 

Priorytet „Miasta" 

Wnioskodawca 
Tytut projektu: 
Adaptacja „Domu Schrama" na Miejski Osrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Chojnowie 

Priorytet „Miasta" Gmina Miejska Chojnow Tytut projektu: 
Adaptacja „Domu Schrama" na Miejski Osrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Chojnowie 

Priorytet „Miasta" 
Partnerzy projektu 

Adresaci/grupa docelowa 
Mieszkahcy obszaru rewitalizacji, mieszkahcy Chojnowa, tun /sci Miejski Osrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie 
Przewidywana data 
zgtoszenia wniosku o 
dofinansowanie (kwartat 
1 rok) 

Przewidywana data 
rozpocz^cia inwestycji np. 
data zawarcia umowy z 
wykonawc^ pierwszego 
zamowienia (kwartat i rok) 

Przewidywana data 
zakoriczenia rzeczowego 
inwestycji np. data odbioru 
(kwartat i rok) 

llosc przetargow Przewidywana data 
ogtoszenia ostatniego 
zamowienia publicznego 

ll-lli kwartat 2009 IV kwartat 2007 IV kwartat 2011 2 II kwartat 2010 
Logika interwencji Obiektywnie weryfikowalne 

wskazniki 
Zrodta weryfikacji Zatozenia/ryzyko 

Cel ogolny projektu Wsparcia procesow 
rewitalizacji poprzez walk? z 
wykluczeniem spotecznym 
(bezrobociem, ubostwem, 
zjawiskiem dziedziczenia 
biedy) oraz stworzenie 
podstawowej bazy 
infrastruktur spotecznej na 
obszarze wsparcia. 

Obiektywnie weryfikowalne 
wskazniki 

Zrodta weryfikacji Zatozenia/ryzyko 

Rezultaty - Przeniesiona zostanie 
instytucja kluczowa z punktu 
rozwoju spotecznego na 
obszarze wsparcia celem 
intensyfikacji jej prac na rzecz 
spotecznosci lokalnej w tym 
obszarze. W ramach cross -
financingu w 

- Hose wspartych instytucji 
petni^cych kluczowq^funkcj? 
spotecznc[ na rzecz 
spotecznosci lokalnej obszaru 
wsparcia - 1 instytucja w 
2011 roku 

- Liczba bezposrednio 

Dane Miejskiego Osrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Chojnowie 

Dane Wydzialu Rozwoju 
Gospodarczego Miasta 

- utrzyma si? stabilna sytuacja 
spoteczna i polityczna w 
miesci, 

- projekt b?dzie odpowiednio 
zarz^dzany oraz obj?ty 
procesem monitoringu 



zaadaptowanym obiekcie 
b?dq prowadzone szkolenia, 
warsztaty zaj?cia dia osob 
wymagaj^cycli wsparcia z 
obszaru rewitalizacji. 

utworzonych miejsc pracy: 
a) t^cznie: 0 w 2011 roku 
b) w tym kobiet: 0 w 2011 
roku 

- mieszkahcy obszaru 
rewitalizacji w i ^ cz^s i ? w 
dziatalnosc instytucji 

Produkty - odrestaurowany zostanie 
jeden z najcenniejszych 
zabytkow miasta, ktory 
zacznie petnic wazn^funkcj? 
dIa spotecznosci obszaru 
wsparcia 

- Powierzchnia 
budynku/pomieszczeh 
poddana renowacji - 1296, 
m^ w2011 roku 

Protokot odbioru robot - mieszkahcy obszaru 
wsparcia aktywnie wt^cz^s i? 
w szkolenia, warsztaty i 
zaj?cia 

- utrzyma si? stabilna sytuacja 
spoteczna, gospodarcza i 
polityczna w kraju i miescie 

Zadania 1) post?powania przetargowe 
2) dokumentacje i kosztorysy 
3) studium wykonalnosci 
4) remont sali widowiskowej 
5) adaptacja pomieszczeh 
parteru i I pi?tra budynkow 
6) wymiana instalacji 
7) odnowienie elewacji 
8) przeprowadzenie szkoleh i 
warsztatow 
9) nadzor inwestorski 
10) promocja 

Wydatki/koszty catkowite: 3900000.00 zt 
- w tym szkolenia i warszaty w ramach cross - financing 
100000.00 zt 
Wydatki/koszty kwalifikowane: 3900000 00 zt 
- w tym szkolenia i warszaty w ramach cross - financing 
100000.00 zt 
Wysokosc wnioskowanego dofinansowania: 
2262000.00 zt 
- w tym szkolenia i warszaty w ramach cross - financing 
58000.00 zt 

- nie n a s t ^ i przekroczenie 
harmonogramu realizacji 
inwestycji (np. opoznienie w 
wytanianiu wykonawcow, 
odkrycie freskow na scianach, 
etc.) 
- miasto uzyska 
dofinansowanie na realizacj? 
zadania, 
- mieszkahcy obszar 
rewitalizacji odpowiedz^ 
zainteresowaniem na nabor 
na szkolenia, warsztaty i 
zaj?cia 

Sytuacja wyjsciowa Obecny stan zabytku nalezy okreslic jako ziy. Jest on wykorzystywany sporadycznie i mimo, iz jest jednym z najcenniejszych 
zabytkow na terenie miasta ze wzgl?d6w na brak srodkow na jego remont nie zostat odpowiednio zagospodarowany do celow 
spotecznie uzytecznych. Budynek wymaga podj?cia pilnych prac remontowo budowlanych oraz konserwatorskich. Obecnie nie 
jest dostosowany do potrzeb osob niepetnosprawnych i nie moze petnic funkcji Miejskiego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Chojnowie. Diagnoza zawarta w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Chojnowa na lata 2007-2013 wskazuje, iz w obszarze 
wsparcia kumuluj^ si? niekorzystne zjawiska spoteczne. Ze wzgl?du na brak instytucji zajmujq^cej si? bezposrednio i posrednio 
pomoc^osob^dotkni?tych zjawiskiem wykluczenia spotecznego lub narazonym na nie (m.in. bezrobocie, „zjawisko dziedziczenie 
biedy", przest?pczosc) niekorzystne zjawiska kumuluj^si? i nie sq^rozwiq^zywane. 

Oznaczenie projektu Projekt dotycz^cy zapewnienia zrownowazonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjnosci miasta 



MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU 

Priorytet „Miasta" 

Wnioskodawca 
Tytut projektu: 
Rozwoj spoleczno - gospodarczy obszaru 
srodmiejskiego poprzez rewitalizacje c i ^ u ulic: Rynek, 
PI. Zamkowy, ul. Krolowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. 
6ciegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja) - etap 1 (ul. 
Rynek, Legnicka, Grottgera, Sciegiennego) 

Priorytet „Miasta" 

Gmina Miejska Chojnow Tytut projektu: 
Rozwoj spoleczno - gospodarczy obszaru 
srodmiejskiego poprzez rewitalizacje c i ^ u ulic: Rynek, 
PI. Zamkowy, ul. Krolowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. 
6ciegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja) - etap 1 (ul. 
Rynek, Legnicka, Grottgera, Sciegiennego) 

Priorytet „Miasta" 
Partnerzy projektu 

Adresaci/grupa docelowa 
Mieszkahcy obszaru rewitalizacji, mieszkahcy Chojnowa, 3rzedsi?biorcy, turysci 
Przewidywana data 
zgtoszenia wniosku o 
dofinansowanie (kwartat 
i rok) 

Przewidywana data 
rozpocz^cia inwestycji 
np. data zawarcia umowy 
z wykonawc^ pierwszego 
zamowienia (kwartat i 
rok) 

Przewidywana data 
zakonczenia rzeczowego 
inwestycji np. data 
odbioru (kwartat i rok) 

llosc przetargow Przewidywana data ogtoszenia 
ostatniego zamowienia publicznego 

III kwartat 2009 IV kwartat 2008 IV kwartat 2012 3 II kwartat 2011 
Logika interwencji Obiektywnie 

weryfikowalne wskazniki 
Zrodta weryfikacji Zatozenia/ryzyko 

Cel ogolny projektu Rozwi^zanie problemu 
bezrobocia i ubostwa 
poprzez rozwoj turystyki na 
terenie rewitalizowanym. 
Odtworzenie zabytkowego 
charakteru Rynku poprzez 
renowacj? nawierzchni, 
odtworzenie dawnych 
elementow (fontanna, 
skwer zieleni) skutkowac 
b?dzie rozwojem 
przedsi?biorczosci, 
szczegolnie firm z sektora 
M S P ukierunkowanych na 
obstug? turystyczn^. 

Obiektywnie 
weryfikowalne wskazniki 

Zrodta weryfikacji Zatozenia/ryzyko 

Rezultaty Odnowienie zabytkowego 
centrum znajduj^cego si? 
w obszarze wsparcia, 
nadanie mu nowego 
wygl^da poprzez 
zwi?kszenie ilosci turystow 

- Liczba osob 
odwiedzaj^cych poddane 
konserwacji i/lub 
restauracji obiekty 
zabytkowe 10 000 osob w 
roku 2012 

Dane Wydziatu Rozwoju 
Gospodarczego Miasta 

- mieszkahcy obszaru rewitalizacji 
skorzystaj^z mozliwosci zatrudnienia w 
nowo powstatych firmach 

- nowo powstate firmy zatrudni^ osoby z 
obszaru rewitalizacji 

II C 



wptynie na rozwoj 
gospodarczy i spoleczny 
obszaru rewitalizowanego. 

- Liczba bezposrednio 
utworzonych miejsc pracy: 
a) t^cznie: 0 w 2012 
b) wtym kobiet: 0 w2012 

Produkty Odnowiony zostanie 
obszar liistorycznego 
centrum miasta. 

- powierzchnia odnowiona 
- 19 400 m^ do 2012 roku 

Protokot odbioru robot - Rada Miejska przyjmie projekt 
uchwaty w sprawie uig dIa nowych 
przedsi?biorc6w w obszarze rewitalizacji 

- utrzyma si? stabilna sytuacja 
spoteczna, gospodarcza i polityczna w 
kraju i miescie 

Zadania 1) post?powania 
przetargowe 
2) dol<umentacje i 
l<osztorysy 
3) studium wykonalnosci 
4) wymian nawierzchni 
5) budowa elementow 
matej architektury 
6) nadzor inwestorski 
7) promocja 

Wydatki/koszty calkowite: 7112179 10 zt - nie n a s t ^ i przekroczenie 
harmonogramu realizacji inwestycji 

- miasto uzyska dofinansowanie na 
realizacj? zadania 

- w czasie zostanie zakohczony 
komplementarny projekt wymiany sieci 

Zadania 1) post?powania 
przetargowe 
2) dol<umentacje i 
l<osztorysy 
3) studium wykonalnosci 
4) wymian nawierzchni 
5) budowa elementow 
matej architektury 
6) nadzor inwestorski 
7) promocja 

Wydatki/koszty kwalifikowane: 7112179 10 zt 

- nie n a s t ^ i przekroczenie 
harmonogramu realizacji inwestycji 

- miasto uzyska dofinansowanie na 
realizacj? zadania 

- w czasie zostanie zakohczony 
komplementarny projekt wymiany sieci 

Zadania 1) post?powania 
przetargowe 
2) dol<umentacje i 
l<osztorysy 
3) studium wykonalnosci 
4) wymian nawierzchni 
5) budowa elementow 
matej architektury 
6) nadzor inwestorski 
7) promocja 

Wysokosc wnioskowanego dofinansowania: 
4053942.09 PLN 

- nie n a s t ^ i przekroczenie 
harmonogramu realizacji inwestycji 

- miasto uzyska dofinansowanie na 
realizacj? zadania 

- w czasie zostanie zakohczony 
komplementarny projekt wymiany sieci 

Sytuacja wyjsciowa Geneza rozwoju miasta zwi^zana jest z handlem i rzemiostem. Obszar zabytkowego rynku zostat uksztattowany na wskutek 
rozwoju handlu wokot historycznego traktu kupieckiego Via Regia zwanego takze Wysok^ Drog^, st^d jego niespotykany ksztatt 
(trojk^tny) na terenie Dolnego Sl^ska. Obecnie histori? tego miejsca przypominajq^ wyt^cznie dni Tkactwa, a zabytkowe centrum 
miasta, ktorego powstanie zwiane jest z handlem zatracito tq funkcj?. Teren historycznego centrum jest niezagospodarowany, a 
jego wi?ksz^ czesc stanowi parking. Obecnie w obszarze rewitalizacji dziata 98 firm. Obszar rewitalizacji w znacznej mierze to 
historyczne centrum miasta totez wskaznik prowadzenia dziatalnosci, szczegolnie ukierunkowanej na obstug? turystow, powinien 
bye w tym obszarze znacznie wyzszy. Jednak jak wskazuj? dane Wydziatu Rozwoju Urz?du Miasta w Chojnowie obszar te 
charakteryzuj? si? znacznie mniejsz^ i losci^ podmiotow niz w pozostatych obszarach miasta. 

Oznaczenie projektu Projekt dotycz^cy zapewnienia zrownowazonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjnosci miasta 



MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU 

Priorytet „Miasta" 

Wnioskodawca 
TytuI projektu: 
Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Osrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Gtiojnowie 

Priorytet „Miasta" Gmina Miejska Chojnow TytuI projektu: 
Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Osrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Gtiojnowie 

Priorytet „Miasta" 
Partnerzy projektu 

Adresaci/grupa docelowa 
Mieszkahcy Chojnowa, imigranci, mniejszosci etniczne Miejski Osrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie 
Przewidywana data 
zgtoszenia wniosku o 
dofinansowanie (kwartat 
i rok) 

Przewidywana data 
rozpocz^cia inwestycji 
np. data zawarcia umowy 
z wykonawc^ pierwszego 
zamowienia (kwartat i 
rok) 

Przewidywana data 
zakoriczenia rzeczowego 
inwestycji np. data 
odbioru (kwartat i rok) 

llosc przetargow Przewidywana data ogtoszenia 
ostatniego zamowienia publicznego 

1 kwartat 2013 III kwartat 2013 IV kwartat 2014 2 III kwartat 2013 
Logika interwencji Obiektywnie 

weryfikowalne wskazniki 
Zrodta weryfikacji Zatozenia/ryzyko 

Cel ogolny projektu Aktywizacja sportowa i 
kulturalna spotecznosci 
Chojnowa oraz stworzenie 
warunkow dia realizacji 
potrzeb imigrantow i 
mniejszosci narodowych 

Obiektywnie 
weryfikowalne wskazniki 

Zrodta weryfikacji Zatozenia/ryzyko 

Rezultaty Wzrost jakosci 
swiadczonych ustug 
sportowych i kulturalnych 
dostosowanych do potrzeb 
wspotczesnego odbiorcy . 

Stworzenie warunkow dIa 
realizacji potrzeb 
imigrantow i mniejszosci 
etnicznych 

- llosc wspartych instytucji 
petni^cych kluczow^ 
funkcj? spotecznq^ na rzecz 
spotecznosci lokalnej 
obszaru wsparcia - 1 
instytucja w 2014 roku 

Dane Miejskiego Osrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Chojnowie 

Dane Wydziatu Rozwoju 
Gospodarczego Miasta 

- utrzyma si? stabilna sytuacja 
spoteczna i polityczna w miesci, 

- projekt b?dzie odpowiednio 
zarz^dzany oraz obj?ty procesem 
monitoringu 

Brak zainteresowania mieszkahcow 
miasta ustugami swiadczonymi przez 
instytucj? kultury i sportu. 

i 



Produkty Liczba budynkow 
uzytecznosci publicznej 
poddanych 
renowacji. 
Liczba obiektow 
dostosowanychi do potrzeb 
osob 
niepetnosprawnych. 

szt. 1 

szt. 1 

Protokot odbioru robot Prawidtowy przebieg rzeczowego 
zakresu inwestycji 

P r zec i ^a j yca si? procedura 
przetargowa. 

Zadania 1) post?powania 
przetargowe 
2) dokumentacje i 
kosztorysy 
3) studium wykonalnosci 
4) remont sali kinowo-
widowiskowej, Sali 
koncertowej z musz l^ i 
pomieszczen, 
5) adaptacja pomieszczeh 
parteru i 1 pi?tra budynkow 
6) wymiana instalacji 
7) odnowienie elewacji 
8) nadzor inwestorski 
9) promocja 

Wydatki/koszty catkowite: 7.940 000,00 zt - nie n a s t ^ i przekroczenie 
harmonogramu realizacji inwestycji (np 
opoznienie w wytanianiu wykonawcow, 
odkrycie freskow na scianach, etc ) 

- miasto uzyska dofinansowanie na 
realizacj? zadania 

Zadania 1) post?powania 
przetargowe 
2) dokumentacje i 
kosztorysy 
3) studium wykonalnosci 
4) remont sali kinowo-
widowiskowej, Sali 
koncertowej z musz l^ i 
pomieszczen, 
5) adaptacja pomieszczeh 
parteru i 1 pi?tra budynkow 
6) wymiana instalacji 
7) odnowienie elewacji 
8) nadzor inwestorski 
9) promocja 

Wydatki/koszty kwalifikowane: 7 940 000,00 zt 

- nie n a s t ^ i przekroczenie 
harmonogramu realizacji inwestycji (np 
opoznienie w wytanianiu wykonawcow, 
odkrycie freskow na scianach, etc ) 

- miasto uzyska dofinansowanie na 
realizacj? zadania 

Zadania 1) post?powania 
przetargowe 
2) dokumentacje i 
kosztorysy 
3) studium wykonalnosci 
4) remont sali kinowo-
widowiskowej, Sali 
koncertowej z musz l^ i 
pomieszczen, 
5) adaptacja pomieszczeh 
parteru i 1 pi?tra budynkow 
6) wymiana instalacji 
7) odnowienie elewacji 
8) nadzor inwestorski 
9) promocja 

Wysokosc wnioskowanego dofinansowania: 
6.749.000,00 zt 

- nie n a s t ^ i przekroczenie 
harmonogramu realizacji inwestycji (np 
opoznienie w wytanianiu wykonawcow, 
odkrycie freskow na scianach, etc ) 

- miasto uzyska dofinansowanie na 
realizacj? zadania 

Sytuacja wyjsciowa Budynek Miejskiego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ul. Matachowskiego 7 uj?ty jest w Ewidencji Zabytkow 
Wojewodztwa Dolnosl^skiego. W budynku ziokalizowane s^: sala kinowo-widowiskowa, sala koncertowa, pomieszczenia 
administracyjne dyrekcji Osrodka, sale terapeutyczne, hoi kasowy, poczekalnia, toalety, sala kawiarniana. Dwa wejscia do 
budynku z odrebnymi klatkami schodowymi stanowi^ brak powiazania uktadu komunikacyjnego catego obiektu i nie spetniaj^ 
wymogow przepisow p.poz. Obiekt jest niefunkcjonalny i nie przystosowany do potrzeb osob niepetnosprawnych. Wykonane w 
starej technologii sciany budynku s ^ przyczynq^ niskiej wydajnosci energetycznej. 
Gtownym problemem jaki ma zostac wyeliminowany w wyniku realizacji projektu jest brak odpowiedniego miejsca dIa mniejszosci 
narodowych i etnicznych, przez co grupy te maj^^ ograniczone mozliwosci kultywowania swoich tradycji i obyczajow. DIatego tez 
istnieje silna potrzeba zapewnienia im warunkow do przeprowadzania zaj^c kulturalnych oraz pozostatych form aktywnosci. 
Nowoczesna infrastruktura umozliwi realizacj? zadah statutowych Osrodka na wysokim poziomie w ramach, ktorych b ? d ^ 
realizowane zadania zwi^zane z kultywowaniem tradycji, obyczajow mniejszosci narodowych i etnicznych, co z pewnosci^ 
wzbogaci ofert? kulturalna miasta. 

Oznaczenie projektu Projekt dotycz^cy zapewnienia zrownowazonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjnosci miasta 


