
TI. 0003.12.2022.AZU                                                                           

Sandomierz,2022-07-11 

 

Pan Wojciech Czerwiec  

Przewodniczący  

Rady Miasta Sandomierza  

              W odpowiedzi na interpelację z dnia 25.06.2022r. (data wpływu do 

tut. Urzędu -27.06.br.) Pana Roberta Kurosza Radnego Miasta Sandomierza, 

w sprawie wyceny remontów i modernizacji  boisk Orlik ,  wybudowanych  

w poprzednich latach przez Gminę San domierz, uprzejmie informuję:  

1.Kompleks boisk Orl ik przy ul.  Baczyńskiego –  administrowany przez Miejski 

Ośrodek Sportu i  Rekreacj i  w Sandomierzu.  

Według  informacji  uzyskanej od  Dyrektora MOSiR-u w dniu 30.06.2022r. stan 

obiektu jest dobry i  nie kwalif ikuje się do remontu. Drobne naprawy 

wynikające z użytkowania obiektu wykonywane są na bieżąco. Jedynym 

elementem, który mógłby podlegać wymianie to system oświetleniowy. 

Aktualnie na Orliku zamontowane s ą 24 lampy halogenowe, które mogłyby                

być w ramach ewentualnej modernizacji  obiektu wymienione  na oświetlenie 

typu LED.  

2.Kompleks boisk Orl ik przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul.  S. Okrzei 6.  

Według informacj i  z  dnia  08.07.2022r. uzyskanej od Dyrektora Szkoły, 

występuje potrzeba remontu i  modernizacji  boisk w następującym zakresie:                                                                       

-  wymiana/uzupełnienie w kilku miejscach ubytków nawierzchni boiska 

trawiastego                    

 -  wymiana żarówek w oprawach masztów oświetleniowych                                                                                

-  modernizacja, wymiana siatki ogrodzeniowej zewnętrznej (duża i lość 

dziur),malowanie słupków ogrodzeniowych                                                                                                                

-  wymiana siatek w bramkach na boisku trawiastym (duża i lość dziur)                                                

-  modernizacja istniejącego zaplecza sz atniowo-sanitarnego, w tym: 

uszczelnienie dachu, naprawa podłogi pod pomieszczeniami sanitariatów i 

magazynu ,  usunięcie nieszczelności  w instalacj i  kanalizacj i  sanitarnej w 

części sanitarnej zaplecza.  

           Jednocześnie informuję, że zgodnie z wytyczn ym edycj i  pilotażowej 

2022 Programu modernizacj i  kompleksów sportowych ”Moje Boisko -ORLIK 

2012”, w przypadku aplikowania Gminy Sandomierz w programie, wymagane 

będzie posiadanie między innymi:   

-  dokumentacji  technicznej  (projektowej)                                                                                                            

-  zbiorczego zestawienia kosztów oraz harmonogramu rzeczowo -f inansowego 

opracowanych na podstawie dokumen tacji  technicznej                                                                                             

-  decyzji  o pozwoleniu na budowę, jeżeli  jej  uzyskanie wymagane jest 

odrębnymi przepisami dla zakresu zadania objętego wnioskiem 



inwestycyjnym lub zgłoszenie budowy.  Dokumenty te muszą  być uzyskane 

przez upływem terminu składania wniosku  o dofinansowanie.  

           W związku z wysokością dofinansowania na poziomie do 33% 

wydatków kwalif ikowanych jakie może uzyskać Gmina Sandomierz,  rozważone 

zostanie wprowadzenie do projektu planu wydatków remontowych Gminy na 

2023 rok, zadania polegającego na  opracowaniu  dokumentacj i  projektowo-

kosztorysowej remontu i  modernizacj i  boisk Orlik, w przypadku  gdyby 

program modernizacji  Orlików był kontynuowany w 2023 roku.                     

Po wprowadzeniu zadania do planu wydatków i jego zatwierdzeniu  przez 

Radę Miasta  w uchwale budżetowej, dokumentacja ta powinna zostać 

opracowana w pierwszych miesiącach 2023 roku (styczeń, luty), tak aby była 

gotowa w momencie ogłoszenia przez Min isterstwo Sportu i  Turystyki naboru 

wniosków do ww. programu.    

 

 

 

 

 

Do wiadomości:                                                                                                                                  

Pan Robert Kurosz Radny Miasta Sandomierza  

 

 

Otrzymują:                                                                                                                                    

1.Adresat                                                                                                                                                  

2. TI aa.  

 


