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W odpowiedzi na Pani interpelacjq zlo2onqza poSrednictwem Przewodniczqcego Rady Miasta KoScierzyna do

Burmistrza Miasta Ko$cierzyna na lV/18 sesji Rady Miasta w dniu 19.12.2018r. w trybie art, 24 ustawy z dnia 8 marca 1990

roku o samozqdzie gminnym informujg:

1. W bud2ecie miasta w roku 2017 zostaly przeznaczone $rodki na opracowanie dokumentacji projektowej sal

sportowych przy ZSP nr 3 i SP nr 4 w Ko$cierzynie.

W dniu 18.09.2017r. zostala podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej Sali sportowej przy

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w KoScierzynie, obejmujqcej projekt budowlany oraz projektu

zagospodarowania terenu uwzglgdniajqcego budowg sali sportowej w Szkole Podstawowej

nr 4 w Koscierzynie. Umowa zostala zawarla na kwotg 59.999,99 zl brutto.

Dokumentacja projektowa zostala opracowana i odebrana w grudniu 2017r. Za opracowana dokumentacjq

dokonano zaplaty zgodnie z zawartqumowq.

Zaplanowane w roku 2018 $rodki na dokumentacje projektowq sal sportowych mialy byO przeznaczone

na opracowanie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

dla sali sportowej w ZSP nr 3 i projektu budowlanego dla Sali sportowej z SP 2. Z uwagi na zaszlo$ci

zwiqzane z nieuregulowanym stanem wlasno$ciowym nieruchomo$ci gruntowych na terenie Zespolu Szkolno-

Przedszkolnego nr 3 konieczne bylo zawieszenie postgpowania o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu

publicznego. Obecnie jest prowadzone postepowanie w sprawie uregulowania' stanu wlasno ciowego.

Decyzja lokalizacji celu publicznego bqdzie mogla zostaO wydana po uregulowaniu spraw wlasnoSciowych,

nastgpnie bgdzie mo2liwe uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowg. Z uwagi na powy2szq sytuacjg w roku

2018 odstqpiono od zlecenia opracowania kolejnych dokumentacji projektowych, Przystqpienie do ich

opracowania planowane jest po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowg dla sali sportowej w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 3, po wcze6niejszym zabezpieczeniu pruez Radg Miasta KoScierzyna w bud2ecie

miasta $rodk6w finansowych na ten cel.

Budowa sal sportowych uzale2niona bgdzie od uzyskania dofinansowania na ich realizacjg

i zabezpieczenia puez Radg Miasta Ko$ciezyna w bud2ecie miasta Srodk6w finansowych na ten cel.

W pierwszej kolejno$ci planowana jest budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

W roku 2020 planowane jest ubieganie sig o dofinansowanie dla tego przedsigwzigcia, w kolejnych latach

planowana jest budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4. Szacowany koszt budowy Sali

sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 opiewa na kwotq 6,4 mln zl.

Gmina Miejska Ko6cierzyna nie ubiegala sig o dofinansowanie na budowg sal sportowych przy

w/w szkolach.

Z powa2aniem
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