
 

Uchwała Nr 229/1318/2018 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 04 października 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej zaciągnięcia 

zobowiązania na 2019 rok na realizację projektu pn. „Boisko wielofunkcyjne wraz z niezbędnym 

wyposażeniem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli” dofinansowanego ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 

na 2019 rok na realizację projektu pn. „Boisko wielofunkcyjne wraz z niezbędnym wyposażeniem przy 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli” dofinansowanego ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 



 

Projekt 

Uchwała Nr.......................... 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia ............................... 

 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2019 rok na realizację projektu pn. „Boisko wielofunkcyjne 

wraz z niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli” 

dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. „e” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania ponad rok budżetowy 2018 na realizację projektu 

pn. „Boisko wielofunkcyjne wraz z niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli” w wysokości 800 707,00 zł (słownie: osiemset tysięcy 

siedemset siedem złotych 00/100). 

2. Projekt będzie realizowany w 2019 roku w ramach Programu ,,Sportowa Polska – Program rozwoju 

lokalnej infrastruktury sportowej” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w wysokości 400 300,00 zł. 

 

3. Spłata zobowiązania nastąpi w roku 2019 w wysokości 800 707,00 zł. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zaakceptowano:  

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach 

Radca prawny Andrzej Ziarek 



 

UZASADNIENIE 

 

Powiat Stalowowolski - Zarząd Powiatu w marcu bieżącego roku złożył wniosek do Ministerstwa Sportu 

i Turystyki o dofinansowanie projektu pn. ,,Boisko wielofunkcyjne wraz z niezbędnym wyposażeniem 

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli” w ramach Programu ,,Sportowa Polska 

– Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. 

Przewidywano realizację projektu w roku 2018, z terminem zakończenia do 31.10.2018 r. W związku z 

przedłużającą się oceną projektów, dopiero we wrześniu 2018 r. uzyskaliśmy informację o wybraniu 

projektu do dofinansowania. Podpisanie umowy o dofinansowanie wymaga wcześniejszego 

przedłożenia dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania. 

Przewiduje się podpisanie umowy w miesiącu październiku 2018 roku. 

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącego boiska do piłki siatkowej plażowej na boisko 

wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni syntetycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem. Na boisku 

wielofunkcyjnym będzie znajdowało się boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do piłki koszykowej, dwa 

boiska do piłki siatkowej oraz boisko do tenisa. Boisko wielofunkcyjne będzie zabezpieczone 

ogrodzeniem panelowym. 

Całkowita wartość inwestycji wynosi 808 026,00 zł. W roku 2015 zostały poniesione koszty na 

opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 7 319,00 zł. Koszt przebudowy boiska wraz z 

nadzorem inwestorskim został oszacowany na kwotę 800 707,00 zł. Zadanie zostanie dofinansowane 

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotą w wysokości 400 300,00 zł. Ze względu na 

termin wyboru projektu i warunki atmosferyczne zadanie będzie realizowane w roku 2019. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 jest jednostką nieposiadającą boiska zewnętrznego, dlatego 

realizacja inwestycji jest bardzo potrzebna i oczekiwana przez uczniów i nauczycieli.  

 

Wobec powyższego podjęcie Uchwały jest uzasadnione. 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

  
 


