
 
Uchwała nr XXXII/6/2017 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 19 stycznia 2017 r. 

 

w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji 2016 – 2023 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami) oraz zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 

wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 3 lipca 2015 r.  Rada Miejska 

w Giżycku uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się zmiany w Lokalnym Programie Rewitalizacji Giżycka 2016-2023 zgodnie 

z uchwałą nr XXX/153/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 

przyjęcia aktualizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka 2016 - 2023" w rozdziale 

5. Wykaz przedsięwzięć rewitalizacyjnych w podrozdziale 5.2. Wykaz uzupełniających  

przedsięwzięć wpisuje się  w tabeli 17. Projekty uzupełniające następujące projekty: 

59. 
Gmina Miejska 
Giżycko 

Termomodernizacja 
kompleksu 
budynków, ul. 
Gimnazjalna 1: 
budynek 
Gimnazjum nr 1, 
budynek sali 
gimnastycznej 
Gimnazjum nr 1 

Zakres zadań m. in.: 
Modernizacja systemu ciepłej 
wody użytkowej, modernizacja 
przegród: dachu dobudowy, 
stropu wew. poddasza, dachu 
klatki, drzwi do budynku, ścian 
zewnętrznych, ścian 
zewnętrznych systemu 
grzewczego, drzwi do budynku 
'Wentylacja grawitacyjna oraz 
dachu sali   

60. 
Gmina Miejska 
Giżycko 

Termomodernizacja 
kompleksów 
budynków, ul. 
Warszawska 39.: 
budynek 
Gimnazjum nr 2, 
budynek sali 
gimnastycznej z 
łącznikiem 
Gimnazjum nr 2, 
budynek biblioteki 
Gimnazjum nr 2 

Zakres zadań m. in.: 
Modernizacja: systemu ciepłej 
wody użytkowej, przegrody Strop 
nad wejściem, przegrody okna 
drewniane 'Wentylacja 
grawitacyjna', przegrody Stropu 
wewnętrznego poddasza, 
przegrody drzwi drewnianych 
'Wentylacja grawitacyjna', 
przegrody Ściany zewnętrz. 
piwnicy, przegrody Ściany 
zewnętrz., przegrody Ściany na 
gruncie, systemu grzewczego, 
przegrody ściany zewnętrzna sali 
przegrody, ściany zewnętrz. 



łącznik, przegrody Strop 
wewnętrzny nad piwnicą, 
przegrody Stropodach łącznik, 
przegrody Stropodach szatnie, 
przegrody Okna drewniane, 
przegrody ściany zewnętrzne, 
przegrody Stropodach 
niewentylowany 

61. 
Gmina Miejska 
Giżycko 

Termomodernizacja 
budynku 3 Maja 21 
(Szkoła 
Podstawowa nr 4) 

Zakres zadań m. in: 
Modernizacja: przegród 
Stropodach wentylowany, system 
ciepłej wody użytkowej, przegród 
- Okna drewniane 'Wentylacja 
grawitacyjna', przegród -
Stropodach niewentylowany, 
przegród ścian zewnętrz. szkoły, 
przegród ścian piwnicy, przegród 
Drzwi drewnianych 'Wentylacja 
grawitacyjna',  systemu 
grzewczego. 

62. 
Gmina Miejska 
Giżycko 

Termomodernizacja 
budynku przy 
Olsztyńska 6A 

Zakres zadań m. in.: 
Modernizacja instalacji C.O i 
C.W.U., wentylacji mechanicznej, 
montaż ogniw fotowoltaicznych, 
wymiana stolarki okiennej, 
docieplenie stopu nad parterem, 
docieplenie ścian zewnętrznych, 
wymiana stolarki drzwiowej, 
docieplenie podłogi na gruncie 

63. 
Gmina Miejska 
Giżycko 

Termomodernizacja 
budynku 
Mickiewicza 33A 
(sala sportowa) 

Zakres zadań m. in.: 
Docieplenie ścian zewnętrznych i 
stropodachu nad salą i szatnią, 
wymiana stolarki drzwiowej, 
stolarki okiennej, nowej instalacji 
C.O. oraz bojlera elektrycznego 
do podgrzewania C.W.U 

 

oraz  w rozdziale 7. Indykatywne ramy finansowe Programu Rewitalizacji 

wpisuje się do tabeli 18. Źródła finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka 

w części Projekty uzupełniające 
  



 

59. 

Termomodernizacja kompleksu 
budynków, ul. Gimnazjalna 1: 
budynek Gimnazjum nr 1, 
budynek sali gimnastycznej 
Gimnazjum nr 1 

1 500 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z 

innych źródeł 
zewnętrznych/ środki 

własne 

60. 

Termomodernizacja kompleksów 
budynków, ul. Warszawska 39: 
budynek Gimnazjum nr 2, 
budynek sali gimnastycznej z 
łącznikiem Gimnazjum nr 2, 
budynek biblioteki Gimnazjum nr 
2 

1 400 000,00  
 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z 

innych źródeł 
zewnętrznych/ środki 

własne 

61. 
Termomodernizacja budynku 3 
Maja 21 (Szkoła Podstawowa nr 
4) 

990 000,00 
 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z 

innych źródeł 
zewnętrznych/ środki 

własne 

62. 
Termomodernizacja budynku 
Olsztyńska 6A 

300 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z 

innych źródeł 
zewnętrznych/ środki 

własne 

63. 
Termomodernizacja budynku 
Mickiewicza 33A (sala sportowa) 

500 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z 

innych źródeł 
zewnętrznych/ środki 

własne 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Giżycku 

    Cezary Piórkowski 

 


