
                                                  

 

Gmina Tczów informuje, że  w dniu 30 grudnia 2010 r. zakończono realizacje projektu  pod 
nazwą : 

,,BUDOWA  HALI  SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ  

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W TCZOWIE ‘’ 

Realizacja obiektu była prowadzona przy współudziale  środków z Unii Europejskiej z    
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach priorytetu VII ,,Tworzenie i 
poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego’’- Działanie 7.2,, Infrastruktura Służąca 
Edukacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 
oraz środków Ministra Sportu i Turystyki .  Zgodnie z Umową Nr RPMA.07.02.00-14-074/09 
zawartą w dniu 08 listopada 2010 r. dofinansowanie projektu wynosiło  47,25 %. Natomiast 
dofinansowanie  inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosiło  
37,9%  całkowitych nakładów inwestycyjnych . 

Pozwolenie na budowę hali uzyskano w dniu 16.10.2008r. Decyzją Starosty 
Zwoleńskiego  Nr 257/08 znak: BA-7351/236/08 . Realizacje inwestycji rozpoczęto w dniu 
27 grudnia 2008 r. na podstawie umowy Nr 38/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. Budowę 
prowadził wybrany w przetargu nieograniczonym Zakład Instalacyjno-Budowlany –Pana 
Kazimierza Perłowskiego , Łączany 67 A , 26-680 Wierzbica . W czerwcu 2009 r. złożono 
wnioski  o dofinansowanie projektu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013  i  Funduszu Rozwoju  Kultury Fizycznej. 
Obydwa wnioski zostały ocenione pozytywnie . Prace budowlane zostały zakończone w dniu 
15 października 2010 r. Od 30 września 2010 r. Firma ,,BEST SPORT PRO’’ Sp. zo.o ,ul. 
Grunwaldzka  5, 34-300 Żywiec rozpoczęła na podstawie Umowy Nr 15/2010 dostawę i 
montaż wyposażenia hali , które zakończono w listopadzie 2010 r. W dniu 30 grudnia 2010 r. 
Decyzją Powiatowego  Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zwoleniu Nr 100/2010 znak: 
PINB-7353-92/10 uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu . 

Hala sportowo-widowiskowa  jest nowoczesnym obiektem, spełniającym wszelkie 
standardy bezpieczeństwa. Boisko sportowe ma wymiary 36 x 19 m i posiada podłogę 
sportową powierzchniowo-elastyczną. Na sali sportowej zamontowano  kurtynę grodzącą, 
umożliwiającą podział na 2 boiska treningowe. Sala przystosowana jest do gier zespołowych, 
wyposażona w łatwo montowany lekki osprzęt. Sala dysponuje 200 miejscami siedzącymi, 
zespołem  szatni z umywalniami i natryskami. W nawie bocznej  znajduje się siłownia z 
pełnym wyposażeniem.  Cały obiekt jest w pełni przystosowany do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne. 

Całkowita  wartość projektu wynosi – 3 442 497,90 zł  w tym środki  EFRR-1 554 
669,40 zł , Minister Sportu i Turystyki  - 1 282 968,80 zł.  Środki własne Gminy to kwota - 
604 859,70 zł.  

       


