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PIECZĄTKA WNIOSKODAWCY

 

NR REJESTRU MSiT
 

Data wpływu wniosku do MSiT
 

 

PIECZĄTKA MSiT

 

WNIOSEK DO MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI O DOFINANSOWANIE 
PRZEBUDOWY LUB REMONTU OBIEKTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

(Przed przystąpieniem do wypełniania należy zapoznać się z instrukcją wypełniania formularza wniosku)

Wybór beneficjenta JST
Proszę zapisać.
Po zmianie rodzaju beneficjenta należy zapisać sprawę aby system wczytał odpowiednie pola. 

I. Informacje ogólne o zadaniu inwestycyjnym
Całościowa nazwa zadania
Rozbudowa budynku szkolno-przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem i zespołem żywieniowym w Borownie

W ramach jednego wniosku można realizować kilka odrębnych obiektów/kompleksów (odrębnym obiektem/kompleksem jest np. stadion
{ale nie osobno boisko, osobno zaplecze, osobno oświetlenie dla tego stadionu} lub np. pływalnia {ale nie osobno niecka oraz instalacje
dla tej pływalni}) – na wstępie proszę podać ile zadań obejmuje wniosek:
Liczba realizowanych zadań 1
Po wybraniu liczby realizowanych zadań należy zapisać sprawę aby system odpowiednio sformatował tabele we wniosku.
Lokalizacja realizowanego zadania inwestycyjnego (po wpisaniu nazw zadań należy zapisać sprawę – nazwy zadań zostaną
automatycznie wpisane do kilku tabel poniżej)
Nr Lokalizacja zadania inwestycynego Koszt realizowanego zadania(w pełnych zł)

Zadanie Miejscowość
realizacji
zadania

Adres
realizacji
zadania
(ulica,
nr)

Gmina
realizacji
zadania

Kod gminy
realizacji
zadania w
Krajowym
Rejestrze
Urzędowym
Podziału
Terytorialnego
Kraju - TERYT
GUS

Wskaźnik G
dochodów
podatkowych
na rok 2017
w przeliczeniu
na jednego
mieszkańca
dla gminy w
której
realizowane
jest zadanie

Środki
własne i inne

Wnioskowane
środki FRKF

Koszt
całkowity
brutto

1 Rozbudowa budynku
szkolno-
przedszkolnego o
salę gimnastyczną z
zapleczem i
zespołem
żywieniowym w
Borownie

Borowno ul. Armii
Ludowej
6/8; 42-
233
Borowno
Kolonia

Mykanó
w

2404112 1072,22 919 800,00 919 800,00 1 839 600,00

Opis Całkowity koszt realizowanych zadań inwestycyjnych (w pełnych złotych):
Całkowite środki własne i inne 919 800,00
Całkowite wnioskowane środki FRKF 919 800,00
Całkowite koszty brutto 1 839 600,00

Okres realizacji zadania inwestycyjnego
Data od 2017-04-01
Data do 2018-07-15
Rozliczenie końcowe 2018-09-03

II. Dane identyfikacyjne i adresowe wnioskodawcy
Dane wnioskodawcy
Nazwa organizacji Gmina Mykanów
Miejscowość Mykanów
Ulica Samorządowa
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Numer domu 1
Numer lokalu

Kod pocztowy 42233
Województwo śląskie
Powiat częstochowski
Gmina Mykanów
Status prawny Jednostka Samorządu Terytorialnego
NIP 5732776369
REGON 151398110
Wskaźnik P dochodów podatkowych na rok 2017 w przeliczeniu na
jednego mieszkańca dla powiatu (wypełniają tylko powiaty jeśli są
wnioskodawcami)
Telefon 343288019
Faks 343288019w48
Email ug@mykanow.pl

Imię i nazwisko osoby reprezentującej Dariusz Pomada
Stanowisko osoby reprezentującej Wójt Gminy Mykanów
Dane bankowe
Nazwa banku Bank Spółdzielczy w Mykanowie
Nr rachunku bankowego, na który ma być przekazywane dofinansowanie
Numer rachunku bankowego 08 8258 0005 2001 0000 0925 0001
Dane osoby odpowiedzialnej za kontakty z ministerstwem
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty Jarosław Łapeta
Nr telefonu osoby odpowiedzialnej za kontakty inspektor ds promocji i funduszy pozabudżetowych
Nr faksu osoby odpowiedzialnej za kontakty 343288019w48
E-mail osoby odpowiedzialnej za kontakty promocja@mykanow.pl

III. Informacje dotyczące zadania inwestycyjnego objętego wnioskiem
1. Opis zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego - należy wymienić obiekt którego dotyczy wniosek (np. hala, sala, pływalnia), podać
jego podstawowe wymiary (długość, szerokość, wysokość, powierzchnia użytkowa, kubatura), opisać elementy składowe poprzez
charakterystyczne cechy/wymiary obiektu (np. w przypadku stadionu lekkoatletycznego podać np. dokładne informacje odnośnie bieżni –
prosta czy okrężna, długość, liczba i szerokość torów, długość strefy startu, wybiegu, promień łuku), opisać dodatkowe elementy obiektu
(np. wielkość widowni).
Opis zadań inwestycyjnych
Przedmiotem zadania objętego wnioskiem będzie budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem socjalnym. Całość 
inwestycji obejmuje również przebudowę istniejącego budynku oraz budowę dodatkowych sal lekcyjnych i stołówki dla 
szkoły i przedszkola. Zakres ten nie jest kosztem kwalifikowanym inwestycji i został odrębnie wyceniony przez 
wykonawcę. 
Dane techniczne budynku projektowanego
-powierzchnia zabudowy: 1 053,75 m2
-powierzchnia użytkowa : 1 250,85 m2
-kubatura brutto:   8 631,24 m3
-ilość kondygnacji nadziemnych:  2 +sala sportowa
-ilość kondygnacji podziemnych:    brak
Głównym celem inwestycji będzie powstanie sali sportowej o wymiarach 26,4 m na 18,1 m i wysokości średniej 9,4 m. 
Powierzchnia sali to 474,8 m2.
Powierzchnia budynku będącego kosztami kwalifikowanymi to 1030,39 m2 a kubatura to 7474,54 m3.
Na antresoli sali przewidziano umieszczenie 80 miejsc siedzących dla publiczności.  
W powierzchni sali sportowej umieszczone zostaną pełnowymiarowe boiska główne do koszykówki i siatkówki wraz ze 
strefami bezpieczeństwa. 
Podczas zajęć będzie można na niepełnowymiarowych boiskach grać w piłkę nożną halową i piłkę ręczną.
Sala wyposażona będzie w niezbędne wyposażenie stałe takie jak kosze siatki, bramki, drabinki, podciągi i 
drabinki linowe, tablicę wyników.
Podłoga sali sportowej to nawierzchnia sportowa systemowa na ruszcie drewnianym wentylowanym. Sala posiadać 
będzie system wentylacyjny umożliwiający wymianę powietrza oraz oświetlenie zgodne z normami. Ogrzewanie obiektu 
stanowić będzie kotłownia gazowa zasilana gazem ziemnym. Zasilanie w energię elektryczną przewidziano z 
istniejącego przyłącza po zwiększeniu mocy przyłączeniowej.
Ponadto powstanie zaplecze socjalne sali sportowej w postaci szatni, sanitariatów (w tym dla osób 
niepełnosprawnych) magazynków na sprzęt i wyposażenie sali, pomieszczenia socjalne dla kadry szkoleniowej oraz 
obsługi technicznej sali.
Powstaną również niezbędne ciągi komunikacyjne stanowiące jednocześnie połączenie z istniejącym budynkiem.
Opis rozwiązań techniczno – funkcjonalnych dotyczących dostępności obiektu do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
Obiekt będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych, w projekcie przewidziano podjazdy dla niepełnosprawnych oraz toalety czego 
brakowało w istniejącym budynku szkoły. Dzięki nowym pomieszczeniom nożna będzie prowadzić dodatkowe zajęcia dla dzieci 
niepełnosprawnych w zakresie gimnastyki a także uprawiać dyscypliny sportowe przez niepełnosprawnych. Obiekt dostosowany będzie 
głównie dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Dla potrzeb przedszkola i części szkoły powstanie winda dla niepełnosprawnych 
ruchowo, która stanowi koszt niekwalifikowany i rozliczona zostanie w ramach adaptacji istniejącego budynku szkoły.

Opis istniejącej infrastruktury sportowej w szkole - proszę podać jakie obiekty sportowe posiada szkoła.
Opis istniejącej infrastruktury sportowej
Szkoła na dzień dzisiejszy dysponuje:
- niepełnowymiarową salą gimnastyczną
- zewnętrznym boiskiem trawiastym do piłki nożnej
- zewnętrznymi dwoma boiskami do piłki plażowej
- zewnętrznym boiskiem do koszykówki,
- zewnętrznym kortem tenisowym
- bieżnią prostą,
- skocznią w dal
- siłownią
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Dotychczasowy sposób realizacji zajęć sportowych. Proszę podać jakie obiekty sportowe są wykorzystywane, jak często oraz czy
wykorzystywano obiekty poza szkołą – jeśli tak to w jakiej odległości od szkoły są te obiekty.
Dotychczasowy sposób realizacji zajęć sportowych
Obecnie uczniowie korzystają w wyżej wymienionych obiektów sportowych, co sprawia duże problemy zwłaszcza przy 
realizacji zajęć w okresie od jesieni do wiosny oraz dni z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.
Uczniowie naszej szkoły, aby przygotować się do zawodów w piłce siatkowej korzystali z sal gimnastycznych 
znajdujących się na terenie gminy Mykanów: w Zespole Szkół w Czarnym Lesie, w Zespole Szkół w Starym Cykarzewie, 
w szkole Podstawowej w Starym Broniszewie.
Uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na basen. 
Czy otrzymali Państwo wcześniej dofinansowanie ze środków FRKF na zadania inwestycyjne (budowa, remont obiektów sportowych) ? Jeśli tak to podać
ostatni rok w którym było ono udzielone
Czy otrzymali Państwo wcześniej dofinansowanie ze środków FRKF? TAK 2016
Czy jakikolwiek element zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego stanowi przedmiot innego wniosku inwestycyjnego o
dofinansowanie ze środków FRKF ? Jeśli tak, proszę podać jakiego (nr Id wniosku, data złożenia, nazwa zadania inwestycyjnego)
Czy jakikolwiek element zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego...
Żaden z elementów zakresu rzeczowego przedmiotowego wniosku nie był przedmiotem inwestycji dofinansowanej w poprzednim roku. 
Przedmiotem dofinansowania była budowa Hali Sportowej w Mykanowie przy tamtejszym zespole szkolno-przedszkolnym.

2. Stan formalno-prawny przygotowania zadania inwestycyjnego
Nr Zadanie Stan prawny

terenu
(dokumenty)

Ostateczna decyzja o
pozwoleniu na budowę
lub zgłoszenie robót
budowlanych do
właściwego organu

Data
uprawomocnienia
pozwolenia na
budowę lub wydania
zaświadczenia o
braku sprzeciwu

Inne istotne uzgodnienia

1 Rozbudowa budynku
szkolno-przedszkolnego o
salę gimnastyczną z
zapleczem i zespołem
żywieniowym w Borownie

Działka na której 
realizowana 
będzie inwestycja 
jest własnością  
gminy Mykanów

Pozwolenie na budowę 
nr 235/2017 z dnia 
20-03-2017

2017-03-23 Pismo GKZ.7230.5.2017 z dnia 14-
03-2017 dotyczące uzgodnienia 
zjazdu z drogi gminnej.
Pismo TT1.410.0339.2017 z dnia 
7-03-2014 dotyczące warunków 
przyłączenia do sieci wodociągowej.
Wyciąg z Uchwały nr 
232/XXXIV/2006 Rady Gminy 
Mykanów z dnia 28 marca 2006 
roku w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.
Opinia geotechniczna dotycząca 
warunków gruntowych 
występujących na terenie 
przeznaczonym pod inwestycje.

Czy zadanie inwestycyjne poddano konsultacjom, w szczególności w zakresie rzeczowo-funkcjonalnym oraz lokalizacyjnym (w tym ze
środowiskami osób niepełnosprawnych) ? Czy w procesie przygotowania inwestycji wizytowano podobne obiekty ? Należy opisać z kim
konsultowano projekt inwestycji, jak był tryb konsultacji, jakie były wyniki konsultacji, czy zostały zgłoszone uwagi, czy uwagi zostały
uwzględnione. W przypadku braku konsultacji należy uzasadnić ich brak.
Informacje na temat konsultacji
Nr Zadanie Czy zadanie

inwestycyjne
podano
konsultacjom
?

Opis konsultacji

1 Rozbudowa
budynku szkolno-
przedszkolnego o
salę
gimnastyczną z
zapleczem i
zespołem
żywieniowym w
Borownie

Tak Projekt był poddany konsultacjom poprzez omówienie zakresu inwestycji podczas zebrań 
wiejskich w sołectwie Borowno. Konsultacje prowadzono z Ludowym Klubem Przyjaciół Sportu 
w Borownie. Zagadnieniem budowy sali sportowej zajmowała się Rada Rodziców oraz Rada 
Pedagogiczna Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Borownie. Ponadto Konsultacje prowadzono z 
rodzicami uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do naszej placówki. Dzięki rozbudowie 
placówka zyska profesjonalny podjazd dla niepełnosprawnych a wszystkie nowo budowane 
pomieszczenia zostaną również przystosowane do obsługi takich osób.

3 Informacja na temat wykonawcy
Nr Zadanie Wykonawca

robót
zrealizowanych

Wykonawca
robót
przewidzianych
do realizacji

Tryb i kryteria wyboru
wykonawcy, data
przeprowadzenia
przetargu

Uwagi

1 Rozbudowa budynku szkolno-
przedszkolnego o salę gimnastyczną z
zapleczem i zespołem żywieniowym w
Borownie

Studio 
architektury - 
ego
Nalewajka 
Krzysztof
ul. Ogrodowa 
15/8
42-200 
Częstochowa

P.H.U. 
SZYMBUD
ul. Żwirki i 
Wigury 78
42-282 Widzó
w

przetarg 
nieograniczone w 
formule zaprojektuj i 
wybuduj

Program funkcjonalno 
użytkowy opracowano w 
oparciu o zapytanie 
ofertowe.

4. Stopień zaawansowania zadania inwestycyjnego
Nr Zadanie Stopień zaawansowania zadania inwestycynego

1 Rozbudowa budynku szkolno-przedszkolnego o
salę gimnastyczną z zapleczem i zespołem
żywieniowym w Borownie

Do dnia złożenia wniosku opracowano dokumentację projektową oraz 
uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Wykonawca zamierza wejść na 
teren budowy z dniem 1 kwietnia 2017.

5. Harmonogram rzeczowo–finansowy zadania inwestycyjnego
Harmonogram
Nr Zadanie Koszty realizacji i termin

1 Rozbudowa budynku 3



1 Rozbudowa budynku
szkolno-przedszkolnego o
salę gimnastyczną z
zapleczem i zespołem
żywieniowym w Borownie

Nr Koszty realizacji (w pełnych złotych) Termin

Elementy i
rodzaje robót

Ogółem
netto

Ogółem
brutto

Wykonane
brutto

Do
wykonania
brutto

Termin
zakończenia
poszczególnych
składników
zadania

1 Opracowanie
programu
funkcjonalno-
użytkowego

6 260,00 7 700,00 7 700,00 0,00 2016-06-30

2 Prace projektowe 31 951,00 39 300,00 39 300,00 0,00 2017-03-27
3 Roboty ziemne 16 260,00 20 000,00 0,00 20 000,00 2017-06-30
4 Roboty

fundamentowe
99 186,00 122 000,00 0,00 122 000,00 2017-06-30

5 Izolacje 8 943,00 11 000,00 0,00 11 000,00 2017-06-30
6 Ściany nośne

zewnętrzne
125 203,00 154 000,00 0,00 154 000,00 2017-06-30

7 Ściany nośne
wewnętrzne

48 780,00 60 000,00 0,00 60 000,00 2017-09-30

8 Posadzka -
podbudowa

30 894,00 38 000,00 0,00 38 000,00 2017-06-30

9 Roboty żelbetowe
- parter

50 406,00 62 000,00 0,00 62 000,00 2017-09-30

10 Roboty żelbetowe
I piętro

43 089,00 53 000,00 0,00 53 000,00 2017-09-30

11 Roboty żelbetowe
- sala

77 235,00 95 000,00 0,00 95 000,00 2017-09-30

12 Wiązary dachowe 43 902,00 54 000,00 0,00 54 000,00 2017-09-30
13 Pokrycie dachu 134 146,00 165 000,00 0,00 165 000,00 2017-09-30
14 Ściany dzialowe 14 634,00 18 000,00 0,00 18 000,00 2017-12-31
15 Ocieplenie ścian

zewnętrznych
104 065,00 128 000,00 0,00 128 000,00 2017-12-31

16 Tynki wewnętrzne 81 300,00 100 000,00 0,00 100 000,00 2017-12-31
17 Okładziny ścian i

podłóg - płytki
ceraminiczne

34 146,00 42 000,00 0,00 42 000,00 2017-12-31

18 Sufity
podwieszane

13 821,00 17 000,00 0,00 17 000,00 2018-03-31

19 Wykładzina
sportowa

62 601,00 77 000,00 0,00 77 000,00 2018-06-30

20 Malowanie 35 365,00 43 500,00 0,00 43 500,00 2018-03-31
21 Stolarka okienna i

drzwiowa -
zewnętrzna

97 560,00 120 000,00 0,00 120 000,00 2017-12-31

22 Stolarka
wewnętrzna

40 650,00 50 000,00 0,00 50 000,00 2018-03-31

23 Instalacje
elektryczne -
okablowanie

39 024,00 48 000,00 0,00 48 000,00 2017-12-31

24 Instalacje
elektryczne -
osprzęt

43 089,00 53 000,00 0,00 53 000,00 2018-06-30

25 Instalacja CO
orurowanie

5 691,00 7 000,00 0,00 7 000,00 2017-12-31

26 Instalacje CO -
armatura i
grzejniki

12 195,00 15 000,00 0,00 15 000,00 2018-06-30

27 Wentylacja - kanał
y

34 146,00 42 000,00 0,00 42 000,00 2018-06-30

28 Wentylacja -
centrale

65 040,00 80 000,00 0,00 80 000,00 2018-06-30

29 Posadzki 17 073,00 21 000,00 0,00 21 000,00 2017-12-31
30 Przyłączenie do

sieci gazowej
4 065,00 5 000,00 0,00 4 000,00 2018-06-30

31 Opracowanie
instrukcji
przeciwpożarowej

2 032,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2018-06-30

32 Odbiory Urzędu
Dozoru
Technicznego

1 626,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2018-06-30

33 Wyposażenie
sportowe - stałe

52 845,00 65 000,00 0,00 65 000,00 2018-06-30

34 Inspektor nadzoru 18 373,00 22 600,00 0,00 22 595,00 2018-06-30

Kwota podatku VAT podlegająca odliczeniu i stanowiąca koszt niekwalifikowany 0,00
Ogółem netto (suma) 1 495 596,00
Ogółem brutto (suma) 1 839 600,00
Wykonane brutto (suma) 47 000,00
Do wykonania brutto (suma) 1 791 595,00
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IV. Koszty oraz źródła finansowania zadania inwestycyjnego
1. Źródła finansowania wydatków (w pełnych złotych brutto)
Źródła finansowania
Nr Ogółem Poniesione Do poniesienia

Źródła finansowania
wydatków

poniesione i do
poniesienia

Ogółem w bieżącym
roku

w 2017 roku w 2018 roku w 2019 roku w 2020 roku

1 Środki własne 919 800,00 47 000,00 39 300,00 440 500,00 432 300,00 0,00 0,00
2 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Środki z Unii

Europejskiej
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Inne (w pkt. 3
wymienić jakie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Wnioskowane środki
FRKF

919 800,00 0,00 0,00 457 000,00 462 800,00 0,00 0,00

1 839 600,00 47 000,00 39 300,00 897 500,00 895 100,00 0,00 0,00

2. Uwagi i wyjaśnienia uzupełniające, dotyczące źródła finansowania zadania inwestycyjnego
Uwagi
Zadanie wyszczególnione we wniosku stanowi wiodącą cześć której celem jest również dobudowa sal lekcyjnych oraz zespołu 
żywieniowego dla szkoły. Koszty wspólne przeliczono wskaźnikiem 63,9% wynikającego z podziału przez wykonawcę robót 
poszczególnych kosztów zadania. Wskaźnikiem wyliczono koszty programu funkcjonalno użytkowego, koszty dokumentacji 
projektowej, koszty inspektora nadzoru, szacowane koszty opłaty przyłączeniowej do sieci gazowniczej. Koszty budowy części 
żywieniowej oraz sala lekcyjnych nie są przedmiotem niniejszego wniosku i pokryte będą z środków finansowych Gminy Mykanów.

3. Zewnętrzne źródła finansowania wydatków planowanych do poniesienia, bez wnioskowanego dofinansowania z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej (do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający ich przyznanie. W przypadku ich braku podać, na jakiej
podstawie zaplanowano takie źródła finansowania)
Zewnętrzne źródła finansowania
W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano emisję obligacji komunalnych na pokrycie deficytu budżetowego. Uchwała w 
załączniku nr 21. 

V. Sytuacja finansowa wnioskodawcy - budżet
Sytuacja finansowa wnioskodawcy - budżet (w tysiącach złotych)
Nr Lata poprzednie rok bieżący Lata objęte finansowaniem -

Wyszczególnienie rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 Uwagi

1 A. DOCHODY OGÓŁEM, w tym 44 508,51 53 641,30 53 609,06 57 114,60 56 007,60 54 352,30
2 1. Dochody własne 17 660,08 0,00 18 135,70 0,00 0,00 0,00
3 2. Subwencja ogólna 16 785,18 17 835,34 18 316,00 18 316,00 18 628,00 19 094,00
4 3. Dotacje celowe z budżetu

państwa oraz inne dotacje
10 062,55 16 792,67 17 547,08 16 972,60 16 893,60 16 726,30

5 4. Środki z Unii Europejskiej 2 298,05 0,00 4 200,00 2 800,00 0,00 0,00
6 B. WYDATKI I OGÓŁEM 43 633,08 54 322,28 61 360,51 55 976,20 51 108,65 51 352,30
7 1. Wydatki bieżące 37 612,86 46 855,11 48 750,29 48 244,60 48 269,70 49 313,10
8 - w tym utrzymanie bazy

sportowo-rekreacyjnej
57,50 148,00 150,00 170,00 190,00 190,00

9 - w tym utrzymanie
wnioskowanego obiektu

0,00 0,00 0,00 20,00 40,00 40,00

10 2. Wydatki inwestycyjne 6 020,22 7 467,17 12 610,21 7 731,60 2 838,95 2 039,20
11 - w tym wnioskowany obiekt 0,00 0,00 1 406,00 1 349,00 0,00 0,00
12 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) 875,43 -680,98 -7 751,45 1 138,40 4 898,95 3 000,00
13 D. FINANSOWANIE -

PRZYCHODY
4 847,97 4 170,51 10 896,84 6 004,56 680,00 0,00

14 1. Kredyt bankowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 2. Pożyczka 287,02 0,00 3 526,34 3 004,56 680,00 0,00
16 3. Inne (podać jakie) 4 482,11 4 170,51 7 370,51 3 000,00 0,00 0,00 obligacje,

wolne
środki

17 E. SPŁATY KREDYTÓW,
POŻYCZEK, PORĘCZEŃ,
WYKUPU PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH

4 030,89 2 352,74 3 145,40 7 142,96 5 578,95 3 000,00

18 F. SPŁATY ODSETEK 0,00 880,00 1 056,60 866,70 750,10 642,00
19 G. STAN SKUMULOWANEJ

NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA

-20 278,97 -19 378,29 0,00 0,00 0,00 0,00

VI. Sytuacja finansowa wnioskodawcy - zobowiązania
1. Aktualne zobowiązania i zadłużenia
Nr Wyszczegółowienie Aktualne zobowiązania i zadłużenia

1 Kredyty Nr Bank Kwota Rodzaj Data
udzielenia

Termin
zapadalności

(%) Zabezpieczenie
rodzaj/wartość

1 BGK 150 000,00 kredyt 2009-10-14 2019-09-30 WIBOR1M+1,34% weksel własny
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inwestycyjny in blanco
2 Milenium 150 000,00 kredyt

długoterminowy
2009-12-28 2018-10-13 WIBOR1M+1,45pp weksel własny

in blanco
3 Milenium 150 000,00 kredyt

długoterminowy
2009-12-28 2018-10-31 WIBOR1M+1,45pp weksel własny

in blanco
4 BOŚ 377 800,00 kredyt

inwestycyjny
2010-04-29 2019-11-29 WIBOR3M+1,60pp weksel własny

in blanco
5 ING 140 000,00 kredyt

długoterminowy
2010-07-22 2019-11-30 WIBOR3M+0,95pp weksel własny

in blanco
6 ING 95 500,00 kredyt

długoterminowy
2010-07-22 2019-11-30 WIBOR3M+0,95pp weksel własny

in blanco
7 ING 570 000,00 kredyt

długoterminowy
2010-07-22 2019-11-30 WIBOR3M+0,95pp weksel własny

in blanco
8 ING 1 000 000,00 kredyt

długoterminowy
2011-11-09 2018-11-30 WIBOR3M+1,49pp weksel własny

in blanco
9 mBank 380 000,00 kredyt

długoterminowy
2010-11-25 2019-11-30 WIBOR3M+0,95pp weksel własny

in blanco
10 mBank 80 000,00 kredyt

długoterminowy
2010-11-25 2019-11-30 WIBOR3M+0,95pp weksel własny

in blanco
11 mBank 393 600,00 kredyt

długoterminowy
2011-06-22 2019-11-30 WIBOR3M+0,95pp weksel własny

in blanco
12 BGK 280 000,00 kredyt

inwestycyjny
2009-10-14 2019-06-30 WIBOR3M+1,33pp weksel własny

in blanco

2 Pożyczki Nr Bank Kwota Rodzaj Data
udzielenia

Termin
zapadalności

(%) Zabezpieczenie
rodzaj/wartość

1 NFOŚiGW 96 681,75 pożyczka 2005-07-11 2017-12-20 0,1 stopy
redyskonta
weksli

oświadczenie o
poddaniu się egzekucji
(akt notarialny)

2 WFOŚiGW 25 560,00 pożyczka 2007-09-14 2017-12-20 0,4 stopy
redyskonta
weksli min. 3%

brak

3 WFOŚiGW 9 900,00 pożyczka 2008-04-29 2018-12-20 0,4 stopy
redyskonta
weksli min. 3%

brak

4 WFOŚiGW 18 777,00 pożyczka 2009-10-23 2019-08-31 0,6 stopy
redyskonta
weksli min. 3%

brak

5 WFOŚiGW 46 473,50 pożyczka 2009-12-10 2019-09-30 0,6 stopy
redyskonta
weksli min. 3%

brak

6 WFOŚiGW 227 221,50 pożyczka 2010-10-21 2019-12-15 0,6 stopy
redyskonta
weksli min. 3%

brak

7 WFOŚiGW 4 833,00 pożyczka 2013-08-13 2017-09-30 0,95 stopy
redyskonta
weksli min.
3,5%

brak

8 WFOŚiGW 133 705,00 pożyczka 2014-05-14 2019-09-30 0,95 stopy
redyskonta
weksli min.
3,5%

brak

9 WFOŚiGW 65 030,00 pożyczka 2014-08-22 2018-09-30 0,95 stopy
redyskonta
weksli min.
3,5%

brak

10 WFOŚiGW 244 420,00 pożyczka 2015-07-24 2019-09-30 0,95 stopy
redyskonta
weksli min.
3,0%

brak

11 WFOŚiGW 16 920,00 pożyczka 2015-11-12 2019-06-30 0,95 stopy
redyskonta
weksli min.
3,0%

brak

3 Gwarancje
4 Inne (jakie?) Nr Bank Kwota Rodzaj Data

udzielenia
Termin
zapadalności

(%) Zabezpieczenie
rodzaj/wartość

1 PKO BP
SA

1 000 000,00 Obligacje
A13

2013-10-03 2017-11-25 WIBOR6M+1,10% brak

2 PKO BP
SA

1 000 000,00 Obligacje
B13

2013-12-23 2018-11-25 WIBOR6M+1,10% brak

3 PKO BP
SA

2 000 000,00 Obligacje
C13

2013-07-09 2019-11-25 WIBOR6M+1,10% brak

4 PKO BP
SA

2 000 000,00 Obligacje
D13

2013-12-23 2020-11-25 WIBOR6M+1,10% brak

5 PKO BP
SA

1 000 000,00 Obligacje
A14

2010-07-22 2020-11-25 WIBOR6M+1,10% brak

6 PKO BP
SA

3 000 000,00 Obligacje
B14

2010-07-22 2021-11-25 WIBOR6M+1,10% brak

7 PKO BP
SA

1 000 000,00 Obligacje
A15

2015-05-04 2022-11-25 WIBOR6M+1,10% brak
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8 PKO BP
SA

1 000 000,00 Obligacje
B15

2015-06-30 2022-11-25 WIBOR6M+1,10% brak

9 PKO BP
SA

1 000 000,00 Obligacje
C15

2015-12-11 2022-11-25 WIBOR6M+1,10% brak

10 PKO BP
SA

800 000,00 Obligacje
A16

2016-11-02 2023-11-25 WIBOR6M+1,60% brak

11 PKO BP
SA

800 000,00 Obligacje
B16

2016-12-23 2024-11-25 WIBOR6M+1,60% brak

12 PKO BP
SA

900 000,00 Obligacje
C16

2016-12-30 2025-11-25 WIBOR6M+1,60% brak

13 BOŚ 289 278,75 wierzytelnoś
ć

2009-03-12 2016-06-28 WIBOR 1M+1,4% weksel własny in
blanco

14 ING 599 133,19 wierzytelnoś
ć

2015-11-05 2019-12-31 WIBOR3M+0,95pp weksel własny in
blanco

15 GS
SCH

120 000,00 sprzedaż
ratalna

2016-11-30 2018-12-31 brak brak

Razem zadłużenie 21 164 833,69
Razem poręczenia 0,00
Informacja o zaległych zobowiązaniach finansowych w stosunku do podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów
Czy wnioskodawca posiada zaległe zobowiązania finansowe? Nie
W przypadku odpowiedzi TAK należy podać informacje odnośnie zaległych zobowiązań.
Informacja o zaległych zobowiązaniach finansowych
Nie dotyczy

Oświadczenie

Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządu w roku bieżącym i w okresie realizacji zadania inwestycyjnego objętego wnioskiem o
dofinansowanie
(proszę wybrać właściwą opcję) nie przekracza
maksymalnych/e dopuszczalnych/e wartości wynikających/e z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)

VII. Informacja dot. sposobu utrzymania i wykorzystania efektu rzeczowego zadania inwestycyjnego
1. Informacja dotycząca planowanego sposobu wykorzystania efektu rzeczowego zadania inwestycyjnego w tym przez lokalne
organizacje sportowe i szkoły w okresie 5 lat od zakończenia zadania inwestycyjnego:
a) Proszę podać przyjęty model zarządzania obiektem sportowym
Zarządcą wybudowanego obiektu sportowego będzie dyrekcją Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Borownie.  Obiekt przeznaczony 
będzie do zajęć wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów   Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 
Borownie oraz zajęć i rozgrywek sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Kolonia Borowno, Borowno, 
Grabowa, Gminy Mykanów  i okolic. Obiekt będzie czynny zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrekcję Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Borownie. W harmonogramie korzystania z obiektu zostaje zagwarantowany czas dla zajęć wychowania fizycznego i 
sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz poszczególnych sekcji sportowych działających w klubach sportowych współpracujących ze 
szkołą. 

b) Proszę podać planowaną kadrę pracowników, w tym instruktorów i trenerów
mgr Artur Rybaniec – mgr wychowania fizycznego, instruktor siatkówki
mgr Paweł Puchała – pedagog szkolny, licencja instruktora sportu – dyscyplina piłka nożna, licencja trenerska 
UEFA B, kurs „ Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej”
mgr inż. Michał Klimas-nauczyciel wychowania fizycznego; instruktor rekreacji ruchowej o specjalności piłka 
siatkowa; instruktor dyscypliny sportu piłka nożna. 
mgr Beata Czubacka – nauczyciel wychowania fizycznego; trener klasy II piłka siatkowa; instruktor rekreacji 
ruchowej o specjalności fitness; ukończone studium odnowy biologicznej i masażu sportowego; ukończony kurs 
tapingu sportowego; ukończone studia podyplomowe kwalifikujące do nauczania przedmiotu „Biologia”; ukończone 
studia podyplomowe w zakresie terapii patologii zachowań.
mgr Bożena Staniewska - studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej
mgr Magdalena Brewczyńska – Jeziak – studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej
c) Proszę podać zasady dotyczące udostępniania obiektu z podziałem na następujące grupy użytkowników
Nr a. Dzieci i młodzież b. Osoby dorosłe c. Lokalne organizacje

sportowe
d. Inni

1 Korzystanie podczas realizacji 
zajęć wychowania fizycznego 
oraz zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych.
Korzystanie w ramach zajęć 
pozalekcyjnych w ramach 
Szkolnego Koła Sportowego.
Zajęcia organizowane przez 
stowarzyszenia sportowe.

Korzystanie podczas imprez 
organizowanych przez 
stowarzyszenia sportowe i szkoły z 
terenu gminy Mykanów i okolicy. 
Zajęcia organizowane przez 
stowarzyszenie sportowe.
Zajęcia indywidualne na zasadach i 
warunkach uzgodnionych z zarządcą  
sali.

Stowarzyszenia sportowe 
będą korzystały z sali po 
uzgodnieniu terminu z 
zarządcą obiektu.

Grupy nieformalne będą  
korzystały z sali po 
uzgodnieniu terminu z 
zarządcą sali.

d) Proszę podać ewentualny system odpłatności za korzystanie z obiektu oraz za udział w zajęciach sportowych z podziałem na
następujące grupy użytkowników
Nr a. Dzieci i młodzież b. Osoby dorosłe c. Lokalne organizacje sportowe d. Inni

1 Korzystanie nieodpłatne Korzystanie nieodpłatne Korzystanie nieodpłatne Korzystanie nieodpłatne

2. Informacja dotycząca sposobu utrzymania efektu rzeczowego zadania inwestycyjnego w okresie 5 lat od zakończenia zadania
inwestycyjnego wraz ze wskazaniem wielkości nakładów finansowych niezbędnych na ten cel oraz źródła ich pochodzenia (należy
wskazać planowane koszty utrzymania obiektu w skali roku oraz źródła ich finansowania)
Informacja dotycząca sposobu utrzymania efektu rzeczowego zadania inwestycyjnego
Wybudowany obiekt sportowy zostanie przekazany do zarządzania Zespołowy Szklono Przedszkolnemu w Borownie, który w pierwszej 
kolejności realizował będzie zajęcia dydaktyczne w ramach obowiązujących programów nauczania. Po zajęciach obligatoryjnych obiekt 
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kolejności realizował będzie zajęcia dydaktyczne w ramach obowiązujących programów nauczania. Po zajęciach obligatoryjnych obiekt 
będzie udostępniany stowarzyszeniom sportowym, grupom nieformalnym i osobom indywidualnym w miarę potrzeb i dostępności 
obiektu. Koszty utrzymania obiektu zostaną zabezpieczone w budżecie placówki oświatowej odpowiedzialnej za zarządzanie obiektem. 
Nie przewiduje się komercyjnego wykorzystania obiektu sportowego.

Zestawienie rocznych kosztów funkcjonowania obiektu i źródeł ich finansowania
Nr Obiekt Rodzaj kosztów Wartość Źródło finansowania

1 Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym utrzymanie obiektu 40 000,00 budżet Gminy Mykanów
40 000,00

3. Oświadczamy, że:
a. Po oddaniu do użytku obiekt będzie utrzymany na właściwym poziomie technicznym oraz użytkowany zgodnie 
z przeznaczeniem określonym we wniosku.
b. Równocześnie zapewnimy zabezpieczenie na ten cel niezbędnych środków finansowych.

VIII. Informacje o sportowym wykorzystaniu obiektu
Informacja dotycząca działalności sportowej w szkole
Nr Zadanie inwestycyjne Klub lub

sekcja
sportowa lub
klasa
sportowa

Rodzaj sportu
(dyscyplina
sportu)

Kategoria
wiekowa

Płeć Ilość
zawodnikó
w

-Uwagi

1 Rozbudowa budynku szkolno-
przedszkolnego o salę
gimnastyczną z zapleczem i
zespołem żywieniowym w
Borownie

Ludowy Klub
Przyjaciół
Sportu w
Borownie

siatkówka 18-35 mężczyźni 20 II liga mężczyzn

2 Rozbudowa budynku szkolno-
przedszkolnego o salę
gimnastyczną z zapleczem i
zespołem żywieniowym w
Borownie

Ludowy Klub
Przyjaciół
Sportu w
Borownie

siatkówka 15-25 kobiety 15 IV liga kobiet

3 Rozbudowa budynku szkolno-
przedszkolnego o salę
gimnastyczną z zapleczem i
zespołem żywieniowym w
Borownie

Ludowy Klub
Przyjaciół
Sportu w
Borownie

sporty siłowe 18-55 mężczyźni 10 amatorska sekcja biorąca 
udział w Krajowych 
Spartakiadach Ludowych 
Zespołów Sportowych

4 Rozbudowa budynku szkolno-
przedszkolnego o salę
gimnastyczną z zapleczem i
zespołem żywieniowym w
Borownie

Ludowy Klub
Przyjaciół
Sportu w
Borownie

bilard 18-60 mężczyźni 15 amatorska sekcja bilarda

5 Rozbudowa budynku szkolno-
przedszkolnego o salę
gimnastyczną z zapleczem i
zespołem żywieniowym w
Borownie

Sekcja
minisatkówki

minisiatkówka 10-15 chłopcy/
dziewczęta

20 sekcja uczestniczy w 
rozgrywkach na poziomie 
Gminy, Powiatu ,i 
województwa śląskiego

6 Rozbudowa budynku szkolno-
przedszkolnego o salę
gimnastyczną z zapleczem i
zespołem żywieniowym w
Borownie

Sekcja piłki
nożnej

piłka nożna 8-18 chłopcy 20 sekcja bierze udział w 
rozgrywkach na poziomie 
Gminy, Powiatu ,i 
województwa śląskiego, 
zgłoszona do rozgrywek w 
ramach podokręgu 
częstochowskiego piłki 
nożnej

7 Rozbudowa budynku szkolno-
przedszkolnego o salę
gimnastyczną z zapleczem i
zespołem żywieniowym w
Borownie

Sekcja piłki
siatkowej
plażowej

Piłka siatkowa
plażowa

10-18 dziewczęta/
chłopcy

10 sekcja bierze udział w 
rozgrywkach na poziomie 
Gminy, Powiatu ,i 
województwa śląskiego,

8 Rozbudowa budynku szkolno-
przedszkolnego o salę
gimnastyczną z zapleczem i
zespołem żywieniowym w
Borownie

Nieformalna
grupa kobiet

fitnes 18-60 kobiety 15 sporty ruchowe

Dodatkowe informacje
Zakładamy powstanie nowych grup, które zechcą realizować swoje pasje sportowe i rekreacyjne. Obecnie warunki lokalowe nie 
pozwalają na realizację większej liczby zajęć.

Największe sukcesy sportowe z ostatnich 8 lat
Nr Zadanie inwestycyjne Nazwa

klubu
Nazwisko i
imię
zawodnika,
nazwa
drużyny

Data
zawodów

Miejsce zawodów,
nazwa zawodów
sportowych

Uzyskane
miejsce,
medal

--Uwagi

1 Rozbudowa budynku szkolno-
przedszkolnego o salę
gimnastyczną z zapleczem i
zespołem żywieniowym w Borownie

Sekcja
piłki
siatkowej
plażowej

Piłka
Siatkowa
Plażowa.
Gimnazjum

2016-06-14 Finał Śląska
Mysłowice

V
miejsce

zawody poprzedzone 
zawodami rejonowymi 
i wojewódzkimi w 
których zajmowano 
pierwsze miejsca

2 Rozbudowa budynku szkolno-
przedszkolnego o salę
gimnastyczną z zapleczem i
zespołem żywieniowym w Borownie

Sekcja
piłki
nożnej

Piłka nożna
chłopców
rocznik
2002/2003

2015-09-16 Puchar Premiera RP
turniej eliminacyjny

I miejsce brak
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3 Rozbudowa budynku szkolno-
przedszkolnego o salę
gimnastyczną z zapleczem i
zespołem żywieniowym w Borownie

Sekcja
piłki
siatkowej

Piłka
siatkowa
dziewcząt

2016-04-28 Półfinał
Wojewódzki
Gimnazja-dy w
Piłce Siatkowej

I miejsce zawody poprzedzone 
zawodami rejonowymi 
i w których 
zajmowano pierwsze 
miejsca

4 Rozbudowa budynku szkolno-
przedszkolnego o salę
gimnastyczną z zapleczem i
zespołem żywieniowym w Borownie

sekcja
piłki
siatkowej

mini
siatkówka
dziewcząt

2013-09-29 Finał Ogólnopolski
Orlik Volleymania

IV
miejsce

zawody poprzedzone 
zawodami rejonowymi 
i wojewódzkimi w 
których zajmowano 
pierwsze miejsca

5 Rozbudowa budynku szkolno-
przedszkolnego o salę
gimnastyczną z zapleczem i
zespołem żywieniowym w Borownie

sekcja
piłki
siatkowej

Piłka
siatkowa
dziewcząt

2016-04-28 Półfinał
wojewódzki
Gimnazjady w piłce
siatkowej

I miejsce Zawody poprzedzone 
eliminacjami gminnymi 
i powiatowymi

6 Rozbudowa budynku szkolno-
przedszkolnego o salę
gimnastyczną z zapleczem i
zespołem żywieniowym w Borownie

sekcja
piłki
siatkowej

mini
siatkówka
dziewcząt

2014-05-20 Półfinał
wojewódzki w
ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej
w minisiatkówce

I miejsce brak

7 Rozbudowa budynku szkolno-
przedszkolnego o salę
gimnastyczną z zapleczem i
zespołem żywieniowym w Borownie

sekcja
piłki
siatkowej

mini
siatkówka
dziewcząt

2011-06-05 Finał mistrzostw
Śląska w mini
siatkówce
dziewcząt

III
miejsce

zawody poprzedzone 
eliminacjami 
rejonowymi

8 Rozbudowa budynku szkolno-
przedszkolnego o salę
gimnastyczną z zapleczem i
zespołem żywieniowym w Borownie

sekcja
piłki
siatkowej

siatkówka
dziewcząt

2010-11-20 Wojewódzkim
Turnieju Siatkówki
Dziewcząt kat.
"dwójki"

I miejsce brak

9 Rozbudowa budynku szkolno-
przedszkolnego o salę
gimnastyczną z zapleczem i
zespołem żywieniowym w Borownie

sekcja
piłki
siatkowej

siatkówka
dziewcząt

2011-04-19 Gimnazjada Piłki
Siatkowej
Dziewcząt - półfinał
wojewódzki

III miejce zawody poprzedzone 
zwycięstwami w 
eliminacjach Gminnych 
i powiatowych

10 Rozbudowa budynku szkolno-
przedszkolnego o salę
gimnastyczną z zapleczem i
zespołem żywieniowym w Borownie

sekcja
piłki
siatkowej

siatkówka
dziewcząt

2010-03-05 Gimnazjada
Powiatu
Częstochowskiego

I miejsce zawody poprzedzone 
eliminacjami gminnymi

11 Rozbudowa budynku szkolno-
przedszkolnego o salę
gimnastyczną z zapleczem i
zespołem żywieniowym w Borownie

sekcja
piłki
siatkowej

siatkówka
dziewcząt

2010-03-26 Mistrzostwa Śląska
w Piłce Siatkowej

II
miejsce

brak

12 Rozbudowa budynku szkolno-
przedszkolnego o salę
gimnastyczną z zapleczem i
zespołem żywieniowym w Borownie

sekcja
piłki
siatkowej

siatkówka
dziewcząt

2010-05-13 Międzynarodowy
Młodzieżowy
Festiwal Siatkówki

I miejsce brak

Uwagi do tabeli pow.
Wymienione powyżej sukcesy odnoszą się do najwyższych rangą osiągnięć. Najwięcej dotyczy siatkówki bo w tej 
dyscyplinie szkoła się specjalizuje. 
Szkoła miała klasę sportową w gimnazjum, jednak konieczność dowożenia młodzieży na treningi do oddalonej o 15 km 
sali sportowej oraz konieczność zbierania młodzieży po całej gminie zniechęciło organ prowadzący i samą młodzież, 
która musiała dużą część dnia spędzać na przejazdach. 
Sukcesy sportowe obejmują około 100 pozycji zaewidencjonowanych w szkole szczegóły w załączniku nr 14.
Wykaz kadry szkoleniowej
Nr Zadanie

inwestycyjne
Nazwa klubu Trenerzy Instruktorzy Nauczyciele WF ---Uwagi

1 Rozbudowa
budynku szkolno-
przedszkolnego o
salę
gimnastyczną z
zapleczem i
zespołem
żywieniowym w
Borownie

Ludowy Klub
Przyjaciół
Sportu w
Borownie

Piotr Stachura - 
licencjonowany trener 
siatkówki wcześniej 
trenował znany w Polsce 
młodzieżowy klub Delic-
Pol Norwid Częstochowa 
z którego wywodzi się 
czołówka Polskich 
siatkarzy

Jacek Staniewski-
instruktor siatkówki, 
Prezes LKPS 
niebywały fascynat 
siatkówki, który stoi 
na czele grupy 
budujących zespoły 
ligowe kobiet i 
mężczyzn.

Tomasz Organa 
- nauczyciel 
wychowania 
fizycznego 
zawodnik piłki 
siatkowej 
fascynat 
siatkówki

wymieniono trzon ludzi 
ponieważ duże grono 
działaczy i trenerów klubu 
jest związana z Zespołem 
Szklono Przedszkolnym w 
Borownie i innymi 
placówkami sportowymi 
na terenie Gminy Mykanó
w

2 Rozbudowa
budynku szkolno-
przedszkolnego o
salę
gimnastyczną z
zapleczem i
zespołem
żywieniowym w
Borownie

Zespół
Szkolno
Przedszkolny
w Borownie

mgr Paweł Puchała – 
pedagog szkolny, licencja 
instruktora sportu – 
dyscyplina piłka nożna, 
licencja trenerska UEFA B
mgr Beata Czubacka – 
nauczyciel wychowania 
fizycznego; trener klasy II 
piłka siatkowa; instruktor 
rekreacji ruchowej o 
specjalności fitness;

mgr Artur Rybaniec – 
mgr wychowania 
fizycznego, instruktor 
siatkówki
mgr inż. Michał 
Klimas-nauczyciel 
wychowania 
fizycznego; instruktor 
rekreacji ruchowej o 
specjalności piłka 
siatkowa; instruktor 
dyscypliny sportu piłka 
nożna

mgr Bożena 
Staniewska - 
studia 
podyplomowe z 
gimnastyki 
korekcyjno - 
kompensacyjnej
mgr Magdalena 
Brewczyńska – 
Jeziak – studia 
podyplomowe z 
gimnastyki 
korekcyjno - 
kompensacyjnej

trenerzy i instruktorzy 
związani z LKPS Borowno 
i innymi klubami na terenie 
Gminy Mykanów

Uwagi do tabeli powyżej
Jesteśmy przekonani że powstanie nowego całorocznego obiektu sportowego zwiększy liczbę dzieci i młodzieży ćwiczących w 
szkolnych kołach sportowych oraz w klubie sportowym LKPS, który ciągle się rozwija. W przypadku rozwoju oferty będą zaangażowani 
kolejni specjaliści.

Liczba uczniów szkoły 191
Uwagi - Liczba uczniów szkoły
Na podaną liczbę uczniów składają się przedszkole 53 dzieci; szkoła podstawowa - 98 dzieci i gimnazjum 40 dzieci
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Proszę określić jaki będzie wpływ planowanej reformy edukacyjnej na wielkość populacji szkoły
Planowana reforma nie zmniejszy znacząco liczby uczniów. Szkoła posiada tylko gimnazjum jedno oddziałowe. 
Planowana reforma zmniejszy stan uczniów o jeden oddział. 
Planowana rozbudowa nastawiona jest na powstanie węzła żywieniowego dla szkoły co naszym zdaniem zachęci rodziców 
do posyłania dzieci do tej placówki. obecnie ograniczone warunki lokalowe i gastronomiczne ograniczały 
funkcjonowanie przedszkola a tym samym zmniejszały liczbę dzieci w szkole. Dzieci, których rodzice zabrali je do 
innego przedszkola najczęściej tam zostawały kontynuując naukę w tamtejszej szkole podstawowej. 
Uwagi szkoły będące w zasięgu
W zasięgu inwestycji znajdują się placówki oświatowe jednak są one prowadzone przez inne samorządy i na dzień składania wniosków 
nie posiadamy żadnych porozumień w zakresie wspólnego korzystania z obiektu.

IX. Załączniki do wniosku
Obowiązkowe załączniki (zakres zależy od rodzaju realizowanego zadania inwestycyjnego)
Nr Załącznik Załączony

1 Dokumenty potwierdzające powołanie osób upoważnionych do działania w imieniu Wnioskodawcy (ew. dalsze
pełnomocnictwa).

TAK

2 Sprawozdanie z działalności finansowej za ostanie 2 lata (arkusze zbiorcze) na drukach Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N. TAK
3 Wyciąg z budżetu na dany rok kalendarzowy, zawierający uchwałę budżetową i odpowiednie załączniki potwierdzające

zabezpieczenie środków na realizację zadania inwestycyjnego objętego wnioskiem (w przypadku braku zabezpieczenia
środków – oświadczenie, że zostaną one zabezpieczone) wraz z wieloletnią prognozą finansową i opinią RIO o
prognozie długu

TAK

4 Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie lub zapewnienie otrzymania przez Wnioskodawcę środków
finansowych innych niż środki własne oraz środki Funduszu, w wysokości umożliwiającej wykonanie zadania
inwestycyjnego w terminie określonym we wniosku (umowy, decyzje, pisma). W przypadku braku ww. dokumentów,
należy przedstawić oświadczenie o posiadaniu lub nie, środków innych niż środki własne oraz środki Funduszu

NIE
DOTYCZY

5 Informacja dotycząca korzystania przez wnioskodawcę w ciągu 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku do
Ministerstwa z dofinansowania ze środków FRKF na realizację zadań inwestycyjnych (nr umowy, data zawarcia, nazwa
zadania, koszt całkowity zadania, kwota przyznanego dofinansowania, data rozpoczęcia i zakończenia zadania).

TAK

6 Stan prawny nieruchomości (oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane). TAK
7 Aktualna ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy we właściwym organie administracji

architektoniczno-budowlanej z zaświadczeniem o braku sprzeciwu wydanym przez ww. organ
TAK

8 Podstawowe elementy dokumentacji technicznej (projekt zagospodarowania terenu, główne rzuty poziome i przekroje,
opis techniczny przedsięwzięcia).

TAK

9 Dokumentacja fotograficzna na nośniku elektronicznym, obrazująca stan obiektu NIE
DOTYCZY

10 Aktualne zbiorcze zestawienie kosztów budowy oraz harmonogram rzeczowo–finansowy robót. TAK
11 Umowa z wykonawcą (jeżeli jest zawarta) TAK
12 Informacja dotycząca wieku obiektu oraz przeprowadzonych prac remontowych w ciągu ostatnich 8 lat

poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.
NIE
DOTYCZY

13 Działalność sportowa w szkole – opis klubów, sekcji sportowych lub klas sportowych funkcjonujących w szkole TAK
14 Sukcesy sportowe TAK
15 Wykaz kadry szkoleniowej z podziałem na trenerów, instruktorów i nauczycieli w-f. TAK
16 Szkoły będące w zasięgu oddziaływania inwestycji. TAK
17 Zarchiwizowana elektronicznie pełna dokumentacja wniosku (CD, DVD) TAK
18 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT. TAK
19 Projekt regulaminu korzystania z obiektu sportowego, którego dotyczy zadanie inwestycyjne uwzględniający sposób i

warunki jego udostępniania.
TAK

20 Dokumenty dotyczące przeprowadzonych konsultacji. TAK

*lub oświadczenie, że w przypadku nieotrzymania tych środków, Wnioskodawca zapewni środki na realizację zadania.

Inne niewymienione dokumenty
Uchwała o emisji obligacji komunalnych.

X. Podstawa prawna

Podstawą prawną  wystąpienia o środki pozostające w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej są: 
1. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.) 
2. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2252).

My, niżej podpisani, potwierdzamy prawdziwość danych zawartych we wniosku 

PIECZĄTKA I PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH Z RAMIENIA WNIOSKODAWCY 
(wraz z podpisem skarbnika/głównego księgowego)
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