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Rozbudowa budynku przedszkola nr 1 "Bajeczka" w Obornikach

Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku Przedszkola nr 1 "Bajeczka" w Obornikach - 4 sale z
zapleczem (łazienka dla dzieci, magazyn na leżaki) dla 2 grup : 3-latki i 4-latki oraz szatnia. Rozbudowa
polegać będzie na budowie nowego skrzydła połączonego łącznikiem z istniejącym budynkiem. Dodatkowo
przy nowej części budynku zostanie utwardzona nawierzchnia oraz utworzone zostaną podjazdy dla
niepełnosprawnych. Na terenie przedszkola wykonanana zostanie zieleń, m.in. trawniki z zielenią
dekoracyjną. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu infrastruktury przedszkolnej poprzez zwiększenie
liczby miejsc wychowania przedszkolnego o 100.
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9. Infrastruktua dla kapitału ludzkiego
9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowe
9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej
1 498 688,58 zł

1 488 755,89 zł

999 997,33 zł

67,17
2017-11-02
2018-12-31
Wzrost dostępności do infrasruktury przedszkolnej poprzez zwiększenie liczby miejsc wychowania
przedszkolnego o 100, a tym samym umożliwienie korzystania przez dzieci w wieku 3-4 lata z oferty
Nie dotyczy

Nie dotyczy

