
w tys. zł.

ogółem 2016 2017 2018

1 Prudnik - 

Gmina

Budowa kompleksu 

sportowego przy ul. 

Podgórnej w Prudniku

N Kompleks sportowy -pływalnia 25x12,5m, hala 

sportowa 24x34m, zaplecze

2013 - 

2018

13100,0 3587,5 751,9 827,6 874,9

2 Leśnica- Gmina Budowa kompleksu 

sportowego w Leśnicy 

boiska i obiekty l.a.

N  Boisko do piłki noznej ze szt. trawy, boisko 

wielofunkcyjne EPDM, bieznia dł. 200 m, bieżnia 

do skoku w dal, łączka gimn., oświetl.

2015-

2016

2425,9 628,5 578,5

3 Otmuchów - 

Gmina

Hala sportowa w 

Jarnołtowie 

N Hala sportowa 15x40m z zapleczem szatniowym, 

trybuny na 130 miejsc

2013- 

2016

2693,5 840,0 340,0

4 Kędzierzyn - 

Koźle - Gmina

Remont hali sportowej 

"Śródmieście"  K-K .

R Remont posadzek, ścian, stolarki, szatni, inst. el., 

ppoż., nagłośnienie

2015-

2016

1621,8 415,9 105,9

2013 - 

2018 18219,4 5471,9 1776,3 827,6 874,9razem

zadania kontynuowane

PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2013 - 2018
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Załącznik do Uchwały nr XVI/176/2016 Sejmiku 

Województwa Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2016r.



ogółem 2016 2017 2018

1 Gmina Biała  Zespół boisk sporto-

wych  przy Zespole 

Szkolno - Przedszk.ul. 

Tysiąclecia

N Kompleks sportowy - trzy boiska ogrodzone i 

oświetlone, wielof. poliuretan 44x32 m, do piłki 

nożnej sztuczna trawa 54 x33m, do tenisa 

poliuretan 34 x 17 m, bud. zaplecza 21 x12m.

2016-

2017

2567,0 642,0 321,0 321,0

2 Gmina Bierawa Boisko szkolne wielof. 

przy Zespole Szkół 

Dwujęzycznych w  

Solarni.

N Boisko o naw. z trawy syntetycznej, pola gry do 

mini pilki noznej 44x22m, do koszykówki 23x15 

m, do siatkówki 18 x9 m, oświetlenie, 

piłkochwyty.

2016 410,0 103,0 103,0

3 Gmina Brzeg Budowa kompleksu 

boisk wielofunkcyjnych  

przy PSP 5 w Brzegu.

M,N Kompleks boisk poliuretan 40x35m do piłki 

ręcznej, koszykówki i siatkówki,, boisko trawiaste  

m.in. do unihokeja wym 12x30m, bieznia 

lekkoatlet. Poliuretan 3,6 x35m, piaskownica do 

skoku w dal, siłownia terenowa, oświetlenie, 

monitoring.

2016 1300,0 325,0 325,0

4 Gmina 

Głubczyce

Budowa boiska wielof. 

przy SP Nr 1 z Oddziała-

mi Integracyjnymi w 

Głubczycach.

N Boisko nr 1 wielofunkcyjne poliuretan do 

siatkówki i koszykówki, wym. 32,1 x19,1, boisko 

nr 2 nawierzchnia sztuczna trawa wym. 21,6 x 20 

m dla dzieci młodszych.

2016 429,0 108,0 108,0

5 Powiat 

Głubczycki

Boisko wielofunkcyjne 

przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w 

Głubczycach.

N Boisko o naw. poliuretanowej o wym. 30x20m, do 

koszykówki, siatkówki i piłki noznej, wyposażenie, 

piłkochwyty.

2016 320,0 100,0 100,0

udział środków z  FRKF
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6 Gmina 

Krapkowice

Budowa kompleksu 

sportowego I etap  - 

boisko sportowe przy ul. 

Kwiatowej 7 w 

Krapkowicach.

M Boisko przyszkolne na terenie PG nr 2, boisko o 

wym. 20 x40 m do piłki ręcznej o naw. 

poliuretanowej.

2016 664,6 167,0 167,0

7 Gmina 

Łubniany

Zagospodarowanie 

szkolnego terenu 

sportowego przy PSP w 

Luboszycach - Etap II. 

Siłownie zewnętrz. w 

Gminie Łubniany.

N Przyszkolne boisko wielof. ( koszykówka, 

siatkówka) o naw. EPDM i wym. 14x26m,  

piłkochwyty, siłownia zewn. 7- elementowa. 

Siłownie zewnętrzne w 5 miejscowościach Gminy 

Łubniany  wyposażone  w 8 urządzeń , w dwóch 

miejsc. obok siłowni  place zabaw.

2016 530,0 133,0 133,0

8 Gmina Murów Budowa hali sportowej  

przy PG  w Zagwiździu.

N Hala sportowa o wymiarach 19x36 m, przy 

Publicznym Gimnazjum w Zagwiździu. Pierwsza 

pełnowymiarowa hala na terenie gminy.

2016-

2018

3600,0 2500,0 250,0 800,0 1450,0

9 Gmina Nysa Budowa wielof. boiska 

sportowego przy SP nr 5 

w Nysie.

N Boisko wielofunkcyjne  ( piłka nożna, piłka ręczna, 

koszykówka, siatkówka ) o wym. 18 x40 m i naw. 

poliuretan., ogrodzenie, oświetlenie.

2016 743,1 186,0 186,0

10 Gmina Opole Modernizacja skweru 

sportowo - rekreacyj-

nego w kwadracie 

Piotrkowska - 

Koszalińska- Sieradzka - 

Piotrkowska w Opolu. 

N Budowa boiska wielof. ( piłka nożna, siatkówka - 

badminton - ringo, koszykówka)  wym. 

42,3x23,2m, naw. EPDM,, tory do gry w bule, 

ścieżka dla rolkarzy, plac o naw. żwirowej do 

street workoutu, żwirowy tor przeszkód, plac 

zabaw, oświetlenie, mała architektura, pow. 

skweru 10615 m2. 

2016 1590,0 398,0 398,0

11 Gmina Opole Budowa bazy 

rekreacyjno - sportowej 

przy ul. Hallera w Opolu. 

Budowa placów zabaw 

dla dzieci w Opolu.

Boisko wielof. ( piłka ręczna, siatkówka, 

koszykówka, tenis) wym. 44 x30m, naw. 

poliuretan, bieżnia 4-torowa 100m, skocznia w 

dal, rzutnia do kuli, siłownia 14 elementowa, stół 

do tenisa stołowego, stoliki do gier w szachy i 

warcaby, ogrodzenie, piłkochwyty. Cztery place 

zabaw dla dzieci ul. Tatrzańska, Katowicka, 

Dekabrystów i Struga. 

2016 1150,0 288,0 288,0



12 Gmina Ozimek Budowa boiska 

szkolnego wielof. o 

sztucznej nawierzchni  w 

Ozimku.

N Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 2 do gry w 

koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego i 

kometkę, naw. poliuretan, pow. 20x40m.

2016 331,6 100,0 100,0

13 Gmina 

Pakosławice

Budowa boiska 

wielofunkcyjnego przy 

PG   w Pakosławicach.

N Boisko wielof. ( piłka nożna,  ręczna, siatkówka, 

kosz, tenis )  naw. z trawy syntetycznej,  wym. 24 

x44m, siłownia 10 - elementowa, ogrodzenie, 

oświetlenie, parkingi.

2016 540,0 150,0 150,0

14 Gmina Reńska 

Wieś

Przebudowa boiska i 

bieżni ze sztucznej 

nawierzchni przy SP w 

Długomiłowicach.

M Wymiana nawierzchni bieżni 4-torowej 100 m z 

betonowej na poliuretan, uzupełnienie 

podbudowy oraz wymiana zniszczonej 

nawierzchni boiska ( podtopienia) na nową.

2016 433,4 110,0 110,0

15 Gmina Turawa Budowa przyszkolnej hali 

sportowej przy PG  w 

Turawie.

N Hala sportowa o wym. areny 44,4x 26,1. Pierwsza 

pełnowymiarowa hala sportowa na terenie 

gminy.

2016-

2018

6926,9 4000,0 500,0 1900,0 1600,0

16 Stobrawskie 

Centrum 

Medyczne Sp. z 

o.o  w Kup

Obiekty sportowo - 

rekreacyjne, w tym 

boiska i siłownie 

plenerowe w Ośrodku 

Rehab. Med.Suchy Bór.

N boisko z trawy naturalnej, siłownie plenerowe 2016-

2017

450,0 135,0 105,8 29,2

2016-

2018 21985,6 9445,0 3344,8 3050,2 3050,0

razem limit: 1.776,3 tys. zł +3.344,8 tys. zł =5.121,1 tys. zł.

razem



ogółem 2016 2017 2018

1 Gmina 

Kluczbork

Budowa oświetlenia 

Stadionu Miejskiego w 

Kluczborku. N 

Cztery słupy oświetleniowe o wys. 38 m, głowice 

z 64 naświetlaczami. 2016

2483,1 802,6 802,6

2 Gmina 

Kędzierzyn - 

Koźle

Teren sport. przy ZSM nr 

2 w K-K.  Plac sportowo - 

rekr. ul. Kanonierów, 

strefa rekreac. - 

sportowa przy boisku 

Orlik w K-K.

Boisko wielof. 42 x18m, naw. poliuretan, bieżnia 3-

tor. 100 m, boisko do piłki nożnej szt. trawa  

wym. 24x54 m, pow. 1296 m2, skocznia do skoku 

w dal, wiaty rowerowe. Plac zabaw  pow. 98m2. 

Plac przy Orliku - siłownia plenerowa  6  urządzeń, 

pow. 96,8m2.

2016-

2017

2971,0 743,0 300,0 443,0

3 Gmina Lubsza Budowa siłowni 

plenerowych oraz boiska 

sportowego.

N  Zestawy urządzeń do ćwiczeń siłowych: rowerek i 

jeździec, steper i twister, orbitrek, wypychacz  i 

przeciągacz, wioślarz i biegacz, wahadło i motyl w 

10 miejsc. Gminy Lubsza

2016 300,0 100,0 100

4 Gmina 

Głogówek

Szatnia przy boisku 

piłkarskim ul. 

Powstańców oraz szatnia 

przy boisku  Fortuna ul. 

Damrota. 

N Montaż kontenerów zaplecza sportowegoo wym. 

8 x5,3 m, pow. uż. 35,44 m2, dwie szatnie i 

zaplecze sanitarne, konstrukcja szkieletowa 

drewniana, modułowa. Przy boisku Fortuna 

szatnia murow. wym. 13,2 x 7,2m, p.uż.79,3m2. 

2016 490,0 123,0 123,0

5 Gmina Strzelce 

Opolskie

Przebudowa boiska 

wielofunkc. i budowa 

oświetlenia  przy PG  nr 

1 w Strzelcach Op.

M Modernizacja boiska wielofunkcyjnego ( piłka 

ręczna, koszykówka, tenis ziemny), o wym. 20 

x40m, naw. syntetyczna EPDM, piłkochwyty, 

oświetlenie.

2016 618,6 155,0 155,0
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6 Gmina Reńska 

Wieś

Przebudowa boiska i 

bieżni ze sztucznej 

nawierzchni przy SP w 

Długomiłowicach.

M Wymiana nawierzchni bieżni 4-torowej 100 m z 

betonowej na poliuretan,  wymiana zniszczonej 

nawierzchni boiska ( podtopienia)  - zwiększenie 

dofinansowania.

2016 433,4 90,0 90,0

2016-

2017
7296,1 2013,6 1570,6 443,0

Legenda: N- noworozpoczynane, K - kontynuowane, M - modernizacja, R - remont

sporz. Ewa Światły  Opole. 31.03.2016 r.

razem






































