
 
 

- Projekt - 
Uchwała Nr XXXIX/……/2009 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 29 października 2009 roku 
 
 

w sprawie: wyraŜenia zamiaru przystąpienia do realizacji w 2010 roku projektu 
dotyczącego budowy kompleksu sportowego z zapleczem socjalnym przy 
Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.,             
ul. Szkolna 1 w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. 

 
 
Na podstawie art. 9 ust. 1 i 12 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  
 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Wyrazić zamiar przystąpienia do realizacji w 2010 roku projektu dotyczącego budowy 
kompleksu sportowego z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców 
Śląskich w Wodzisławiu Śl., ul. Szkolna 1 w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XXXIX/……../2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 października 2009 roku 

 
w sprawie: wyraŜenia zamiaru przystąpienia do realizacji w 2010 roku projektu 

dotyczącego budowy kompleksu sportowego z zapleczem socjalnym przy 
Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.,             
ul. Szkolna 1 w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. 

 
 

Zarząd Województwa Śląskiego rozpoczął prace nad realizacją programu „Moje 
Boisko-Orlik 2012” w roku 2010.  

Przedmiotem programu jest budowa kompleksu sportowego, w którego skład 
wchodzi: boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wym. 30 m x 62 m, boisko 
wielofunkcyjne o wym. 19,1 m x 32,1 m oraz zaplecze socjalne.  
ZałoŜeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieŜy nowoczesnej infrastruktury 
sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.  

Inwestycja zostanie sfinansowana w kwocie 333 000,00 zł brutto z budŜetu państwa 
oraz w kwocie 333 000,00 zł brutto z budŜetu województwa. Pozostałą cześć środków 
zabezpiecza inwestor. 
 Planowana lokalizacja przy ZS im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. 
wynika z konieczności modernizacji istniejącej tam infrastruktury sportowej. Szkolne boiska: 
asfaltowe i Ŝwirowe wybudowane w latach 1953-1956, przez 50 lat poddawane były jedynie 
bieŜącej konserwacji. Na dzień dzisiejszy ich powierzchnia jest pofałdowana, z licznymi 
zapadliskami po odwiertach i pracach związanych z instalacją pomp ciepła. 
Ponadto zainstalowane bramki i kosze nie posiadają wymaganych atestów i certyfikatów 
zapewniającym uczniom bezpieczeństwo. 
Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” zapewniłaby poprawę jakości 
prowadzonych zajęć wychowania fizycznego 865 uczniom Zespołu Szkół im. 14 Pułku 
Powstańców Śląskich oraz 1113 uczniom szkoły sąsiedniej – Zespołu Szkol Ekonomicznych, 
który nie posiada własnego boiska. 
Dodatkowo lokalizacja inwestycji przy szkole w ścisłym centrum Wodzisławia, pozwoli 
korzystać z nowej bazy sportowej okolicznym mieszkańcom, co pozytywnie wpłynie na 
rozwój kultury fizycznej i społecznej w mieście poprzez zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieŜy. 
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