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W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed  zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie” 

 

Numer zadania:            VIII– 1.13 

Nazwa zadania:                              Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach 

programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 

przed zmianą: 

Finansowanie w 2009 r.:            2 349 000 zł 

Zakres rzeczowy zadania w 2009 r.:  

1. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu. 

2. Opracowanie materiałów potrzebnych do uzyskania decyzji WZ. 

3. Złożenie wniosków o uzyskanie decyzji WZ dla budowy kompleksów boisk. 

4. Adaptacje dokumentacji projektowych zgodnie z założeniami  programu budowy kompleksów 

sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”.  

5. Złożenie wniosków i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

6. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym 

w lokalizacji przy Szkole Podstawowej Nr 129, os. Na Wzgórzach 13a. 

 7. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym               w 

lokalizacji przy Gimnazjum Nr 28, ul. Bujaka 15. 

Efekt w 2009 r.: 

Wybudowany kompleks sportowo – rekreacyjny wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym         

przy Szkole Podstawowej Nr 129, os. Na Wzgórzach 13a. 

Wybudowany kompleks sportowo – rekreacyjny wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym    przy 

Gimnazjum Nr 28, ul. Bujaka 15. 

 

 

po zmianie: 

Finansowanie w 2009 r.:            2 362 800 zł 

Zakres rzeczowy zadania w 2009 r.:  

1. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu. 

2. Opracowanie materiałów potrzebnych do uzyskania decyzji WZ. 

3. Złożenie wniosków o uzyskanie decyzji WZ dla budowy kompleksów boisk. 



4. Adaptacje dokumentacji projektowych zgodnie z założeniami  programu budowy kompleksów 

sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”.  

5. Złożenie wniosków i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

6. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym                 i 

niezbędnym wyposażeniem w lokalizacji przy Szkole Podstawowej Nr 129, os. Na Wzgórzach 13a. 

 7. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym                i 

niezbędnym  wyposażeniem  w lokalizacji przy Gimnazjum Nr 28, ul. Bujaka 15. 

Efekt w 2009 r.: 

Wybudowany kompleks sportowo – rekreacyjny wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym         (z 

niezbędnym wyposażeniem) przy Szkole Podstawowej Nr 129, os. Na Wzgórzach 13a. 

Wybudowany kompleks sportowo – rekreacyjny wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym        (z 

niezbędnym wyposażeniem) przy Gimnazjum Nr 28, ul. Bujaka 15. 

 

 


