
W dniu 17 czerwca 2011 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach podpisano 
umowę z firmą AJBAMA s.c. z siedzibą w Szczecinie na realizację inwestycji pod nazwą 
„Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw wraz z dostawą i montażem 
wyposażenia na terenie Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Leśniowicach”.  
 
Inwestycja zostanie zrealizowana w 50 % ze środków programu rządowego „RADOSNA 
SZKOŁA”, oraz 50% wkładu Gminy Leśniowice.  
 
Zgodnie z warunkami umowy wykonane zostaną niżej wymienione zadania:  

- zaprojektowanie szkolnego placu zabaw, 
- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń, 
- wykonanie szkolnego placu zabaw, 
- dostawę  i montaż urządzeń i wyposażenia wchodzących w skład szkolnego placu 

zabaw, 
- wykonanie i zainstalowanie na szkolnym placu zabaw tablicy zawierającej regulamin 

określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści: Szkolny 
plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA”, 

- uruchomienie szkolnego placu zabaw, 
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane), 
- sporządzenie i przekazanie zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej oraz dokumentacji zawierającej atesty, aprobaty techniczne lub 
certyfikaty niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji. 

 
Zakończenie w/w prac nastąpi we wrześniu br.  
 

 
W dniu 17 czerwca 2011 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach podpisano umowę 

z firmą AJBAMA s.c. z siedzibą w Szczecinie na realizację inwestycji pod nazwą 
„Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw wraz z dostawą i montażem 
wyposażenia na terenie Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Leśniowicach”.  
 
Inwestycja zostanie zrealizowana w 50 % ze środków programu rządowego „RADOSNA 
SZKOŁA”, oraz 50% wkładu Gminy Leśniowice.  
 
Zgodnie z warunkami umowy wykonane zostaną niżej wymienione zadania:  

- zaprojektowanie szkolnego placu zabaw, 
- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń, 
- wykonanie szkolnego placu zabaw, 
- dostawę  i montaż urządzeń i wyposażenia wchodzących w skład szkolnego placu 

zabaw, 
- wykonanie i zainstalowanie na szkolnym placu zabaw tablicy zawierającej regulamin 

określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści: Szkolny 
plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA”, 

- uruchomienie szkolnego placu zabaw, 
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane), 
- sporządzenie i przekazanie zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej oraz dokumentacji zawierającej atesty, aprobaty techniczne lub 
certyfikaty niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji. 

 
Zakończenie w/w prac nastąpi we wrześniu br.  


