
Projekty zrealizowane przez Gminę Stalowa Wola dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
oraz Wojewodę Podkarpackiego w ramach Rządowego Programu „Moje Boisko - Orlik 2012” 

(stan na dzień 22-08-2016 r.) 

Tytuł projektu Program 
Okres 

realizacji 
Wartość 

(w zł) 
Zakres rzeczowy Status 

Budowa kompleksu boisk 
sportowych przy Zespole Szkół 
Nr 3 w Stalowej Woli, ul. 
Poniatowskiego 55 

Rządowy Program 
„Moje Boisko – 

Orlik 2012” 

III kw. 2009 
IV.kw.2009 

Wydatki całkowite: 
1 281 859,54  PLN 

 
Dofinansowanie z 

MSiT 
333 000,00 PLN 

 
Dofinansowanie od 

Wojewody 
333 000,00 PLN 

 
Wkład własny: 
615 859,54 PLN 

W ramach projektu wybudowano kompleks sportowo- rekreacyjny w skład którego wchodzą: 
1. Boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), wyposażone w piłkochwyty 

o nawierzchni syntetycznej wraz z wyposażeniem sportowym trwale montowanym do 
podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną). 

2. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30m x 50m umożliwiających dodatkowo grę w piłkę 
ręczną  (pole do gry 20m x 40m), o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem trwale 
montowanym do podłoża. 

3. Budynek zaplecza sanitarno – szatniowego o powierzchni ok 60 m2. 
4. Ogrodzenie boisk. 
5. Oświetlanie kompleksu. 
6. Ciągi komunikacyjne. 
7. Przyłącza instalacji. 

zakończone 

Budowa kompleksu sportowego 
Moje Boisko – Orlik 2012 przy 
PSP Nr 7 w Stalowej Woli, 
ul. Okulickiego 14 

Rządowy Program 
„Moje Boisko – 

Orlik 2012” 

II kw. 2010 
IV. kw.2010 

Wydatki całkowite: 
1 020 277,03  PLN 

 
Dofinansowanie z 

MSiT 
333 000,00 PLN 

 
Dofinansowanie od 

Wojewody 
333 000,00 PLN 

 
Wkład własny: 
354 277,03 PLN 

W ramach projektu został wybudowany kompleks sportowo- rekreacyjny w skład którego 
wchodzą: 
1) Boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), wyposażone w piłkochwyty 

o wysokości min. 6 m, montowane w sposób trwały z podłożem. 
1. Nawierzchnia boiska wykonana została na podbudowie dynamicznej z trawy syntetycznej o 

wysokości min. 40 mm. Wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki 
do gry w piłkę nożną). 

2) Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19.1m x 32.1m. 
2. Nawierzchnia boiska – poliuretanowa, wykonana jest na podbudowie dynamicznej 

przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych. Wyposażenie sportowe montowane w sposób 
trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia  do gry w piłkę siatkową). 

3) Budynek zaplecza sanitarno – szatniowego o powierzchni ok 60 m2 wraz z fundamentami. 
3. Ogrodzenie boisk. 
4. Oświetlanie kompleksu. 
5. Ciągi komunikacyjne. 

zakończone 

Budowa kompleksu boisk 
sportowych w ramach programu 
„Moje Boisko – Orlik 2012” 
(boisko piłkarskie oraz boisko 
wielofunkcyjne wraz z zapleczem 
sanitarno- szatniowym) przy ZSO 
nr 2 i PSP Nr 11 przy ul. Wojska 
Polskiego 9 w Stalowej Wolii 

Rządowy Program 
„Moje Boisko – 

Orlik 2012” 

IV kw. 2011 
IV kw. 2012 

Wydatki całkowite: 
1 208 969,90  PLN 

 
Dofinansowanie z 

MSiT 
333 000,00 PLN 

 
Dofinansowanie od 

Wojewody 
333 000,00 PLN 

 
Wkład własny: 
542 969,90 PLN 

W ramach projektu wybudowano kompleks sportowo- rekreacyjny w skład którego wchodzą: 
1. boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x 62m (pole do gry 

26m x 56m) – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys.  4,1 m, wyposażone w 
piłkochwyty o wys. min. 6m, wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie 
bramki do gry w piłkę nożną); 

2. boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wym. 
19,1m x 32,1m – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. min. 4,1m, wyposażenie 
sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet 
wyposażenia do gry w piłkę siatkową); 

3. budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60m2 ; 
4. oświetlenie kompleksu. 

zakończone 

 


