Ośrodek Zdrowia w Nasiechowicach po
termomodernizacji
środa, 29 listopada 2017
Zakończyła się realizacja pierwszego zadania w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej w Gminie Miechów - termomodernizacja ośrodka zdrowia w Nasiechowicach.
Zakres prac obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych budynku i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
wymianę obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, rynien rur spustowych oraz roboty eklektyczne (wymiana
istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu LED).
Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 206 553,77 zł.
W odbiorze końcowym zadania uczestniczyli: Burmistrz Dariusz Marczewski, Regina Siudak – kierownik ośrodka zdrowia w
Nasiechowicach, Arkadiusz Kluska – Radny Rady Miejskiej w Miechowie oraz Sołtys Nasiechowic Jerzy Koziara. Wykonawcą
robót była Firma Handlowo Usługowa „Maja” ze Słaboszowa, reprezentowana przez Pana Krzysztofa Golę.
Na realizację tego zadania oraz termomodernizację 4 kolejnych obiektów (Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Miechowie, budynku zaplecza sportowego w Miechowie oraz budynków Szkoły Podstawowej w Jaksicach i Pojałowicach)
gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-20120
w ramach osi 4 Regionalna polityka energetyczna - w kwocie 1 859 989,85 zł.
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Tekst pochodzi ze strony:
http://miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/osrodek-zdrowia-w-nasiechowicach-po-termomodernizacji/
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