Toruń, dnia 7.04.2008 r.

EST – II – 0221/08/08
Pan/Pani
Prezydent, Starosta,
Burmistrz, Wójt
wszyscy
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki informuje, że Województwo
Kujawsko – Pomorskie przystępuje do prac nad wieloletnim Programem
Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2008
– 2015.
Wnioski dotyczące ujęcia zadania inwestycyjnego w/w Programie
Rozwoju Bazy Sportowej należy składać w Departamencie Edukacji, Sportu i
Turystyki w terminie do dnia 25.04.2008 r. na załączonym druku.
W Programie Rozwoju Bazy Sportowej mogą być ujęte zgodnie z
„Zasadami projektowania programów rozwoju bazy sportowej” Ministra Sportu
i Turystyki z marca 2008 r. tylko te inwestycje, dla których inwestor posiada
dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością określone w
ustawie Prawo budowlane, kompletną dokumentację projektowo –
kosztorysową, pozwolenie na budowę oraz na realizację których, udzielenie
zamówienia nastąpiło w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, posiada
aktualne zbiorcze zestawienie kosztów oraz harmonogram rzeczowo –
finansowy oraz przedstawi:
- pisemne zobowiązanie do przeznaczenia środków własnych,
- umowy zawarte przez inwestora z bankiem lub pożyczkodawcą albo wydane
przez nich dokumenty potwierdzające zapewnienie udzielenia kredytu lub
pożyczki,
- dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji z innych źródeł albo
zapewnienie ich przyznania.
Środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowane są
wyłącznie obiekty sportowe. W przypadku budowy obiektu o charakterze
dydaktyczno – sportowym bądź sportowo – rekreacyjnym, procentowy udział
środków Funduszu dotyczy wyłącznie części sportowej obiektu.
Minimalna kwota dofinansowania ze środków z dopłat wynosi 100 tys. zł.
W wyjątkowych przypadkach, gdy obiekt jest realizowany przez gminę wiejską
lub modernizowany bądź remontowany minimalna kwota dofinansowania
wynosi 50 tys. zł.

Kwota środków Funduszu na dofinansowanie inwestycji ujętej w
Programie Rozwoju Bazy Sportowej nie może przekroczyć 33% kosztu
inwestycji określonego w zbiorczym zestawieniu kosztów. Dopuszcza się
dofinansowanie do 60% wartości kosztorysowej pełnowymiarowych sal
gimnastycznych w gminach, które nie posiadają takiego obiektu oraz wszystkich
inwestycji wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Sportu z
dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944) realizowanych w
gminach, o których mowa w art. 20 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003
r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966
oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).
Za podstawę wyliczenia procentowego udziału środków z Funduszu
należy przyjąć wartość kosztorysową zadania pomniejszoną o koszty uzbrojenia
terenu poza lokalizacją inwestycji oraz koszty pomieszczeń niezwiązanych z
funkcją sportową obiektu. W podstawie wyliczenia procentowego mogą być
uwzględnione drogi technologiczne oraz drogi pożarowe.
Przedmiotem dofinansowania w zakresie wyposażenia obiektu mogą być
urządzenia stałe lub rozbieralne stanowiące integralną część przedsięwzięcia
inwestycyjnego, zgodnie z jego programowym przeznaczeniem. Nie przewiduje
się dofinansowania wyposażenia ruchomego. Montowane urządzenia stałe i
rozbieralne muszą posiadać certyfikaty na wymagania bezpieczeństwa określone
w normach krajowych lub międzynarodowych, kryteriach technicznych oraz
państwowych przepisach dotyczących bezpieczeństwa.
Nie przewiduje się dofinansowania sal gimnastycznych o wymiarach
areny mniejszych niż 24,0 x 12,0 m, pływalni otwartych o charakterze
rekreacyjnym, hal sportowych z przekryciem namiotowym lub powłoką
pneumatyczną oraz przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z
materiałów urazogennych np.: asfaltowych, asfaltobetonowych, z Polbruku, z
żużla popiecowego.
W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się możliwości zwiększenia
łącznej kwoty przyznanych środków Funduszu bez indywidualnej zgody
Ministra Sportu i Turystyki.
Jednocześnie pragnę poinformować, że ostatecznym potwierdzeniem
przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej zadania inwestycyjnego ujętego w Programie Rozwoju Bazy
Sportowej jest podpisanie umowy na jego współfinansowanie z bankiem
obsługującym środki specjalne Ministerstwa Sportu i Turystyki.

WNIOSEK
o ujęcie zadania w wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej
Województwa
Inwestor: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Lp.

Nazwa zadania, lokalizacja

Wartość
kosztorysowa

Środki
własne

Wnioskowana
kwota z MSiT

Okres
realizacji

Uwagi

W załączeniu:
1. Dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością
2. Pozwolenie na budowę
3. Zbiorcze Zestawienie Kosztów
4. Harmonogram rzeczowo – finansowy
5. Dokument potwierdzający udział środków własnych we współfinansowaniu
przedsięwzięcia (wyciąg z właściwej uchwały Rady Gminy lub inny
dokument)
6. Pozostałe dokumenty wymienione w piśmie EST-II-0221/08/08 z dnia
7.04.08 r.
……………………., data ………………
(miejscowość)

Wnioskodawca:
……………………………..
(podpis)
Skarbnik

……………………………
(podpis)
Prezydent, Starosta,
Burmistrz, Wójt

