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Gmina  Frysztak  realizuje  zadanie pn.  „Budowa  sali  gimnastycznej  z  zapleczem 
i przewiązką do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Gogołowie” współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet 
państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 
ramach umowy z dnia 04.04.2006 roku nr Z/2.18/III/3.5.1/9/05/U/15/06 o dofinansowanie Projektu 
nr Z/2.18/III/3.5.1/9/05 - w ramach Priorytetu III – Rozwój lokalny  

Wartość inwestycji: 1mln 814 tyś. zł
 50% środków na realizację inwestycji pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego
 10 % środków na realizację inwestycji pochodzi z budżetu państwa.

]
Zintegrowany  Program  Operacyjny  Rozwoju  Regionalnego (ZPORR) jest  jednym  z 
sześciu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji  Narodowego Planu Rozwoju 
2004-2006.  Celem  strategicznym  ZPORR  jest  tworzenie  warunków  wzrostu 
konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki 
sposób,  aby  sprzyjać  długofalowemu  rozwojowi  gospodarczemu  kraju,  jego  spójności 
ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Celem Priorytetu 3 
jest  aktywizacja  społeczna  i  gospodarcza  obszarów  zagrożonych  marginalizacją  i 
włączenia ich w procesy rozwojowe kraju i Europy.
Niniejszy Projekt  jest  realizowany w ramach Priorytetu  3.  Rozwój lokalny  Działania  3.5. 
lokalna  infrastruktura  społeczna  Poddziałania  3.5.1  Lokalna  infrastruktura  edukacyjna  i 
sportowa. Głównym celem Działania jest wyrówanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy 
uczniami z obszarów wiejskich i miejskich oraz poprawa dostępu społeczności lokalnych do 
podstawowej infrastruktury sportowej. Realizowana inwestycja jest w pełni zgodna z celami 
powyższego  Działania  i  posiada  swoje  umocowanie  w  strategiach  rozwoju  kraju, 
województwa,  powiatu  i  gminy.  Pozyskanie  środków  z  Funduszy  Strukturalnych  na 
przedmiotową inwestycje wiązało się z przygotowaniem stosownej dokumentacji, tj. studium 
wykonalności oraz projektu budowlanego, a następnie sporządzeniem wniosku aplikacyjnego. 
Wniosek ten po jego złożeniu podlegał kolejnym sprawdzeniom poprawności pod względem 
formalnym  i  merytorycznym  w  odpowiednich  komórkach  Urzędu  Marszałkowskiego  i 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a następnie ocenie punktowej przez 
fachowców z  powołanego Panelu  Ekspertów oraz  ostatecznemu zatwierdzeniu  przez  tzw. 
Komitet Sterujący.
Niniejszy  Projekt  ma  na  celu  rozbudowę  Zespołu  Szkół  o  salę  gimnastyczną  wraz  z  zapleczem 
sanitarnym i przewiązką w miejscowości Gogołów.

Budynek Zespołu Szkół w Gogołowie

mailto:ug@frysztak.pl


Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Gogołów, gmina 
Frysztak, powiat Strzyżowski województwo podkarpackie. Inwestycja jest wykonywana na 
działkach nr 919/2, 920 i 919/1 w Gogołowie.

Opis stanu obecnego 

Obecnie  w  budynku  szkolnym  mieści  się  oddział  przedszkolny,  szkoła  podstawowa  i 
gimnazjum. Do przedszkola uczęszcza 28 dzieci. Z jadalni oprócz dzieci przedszkolnych (28 
dzieci) korzystają również uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w ramach refundacji 
GOPS (około  90  uczniów).  W kuchni  przygotowywane  są  również  kanapki  dla  uczniów 
Szkoły  Podstawowej  w  Gliniku  Górnym  w  liczbie  około  45.  Do  szkoły  podstawowej 
uczęszcza  około  94  uczniów  i  liczba  ta  utrzymuje  się  na  stałym  poziomie.  Z  kolei  w 
gimnazjum uczy się 63 uczniów. Łącznie w budynku Zespołu szkół uczy się 185 dzieci.

Szkoła  posiada  9  sal  o  powierzchni  50m2,  salę  komputerową  wyposażoną  w  dziesięć 
stanowisk komputerowych. Ogólne warunki prowadzenia zajęć są dobre, za wyjątkiem zajęć 
wychowania  fizycznego.  Taki  stan  rzeczy  jest  spowodowany  tym,  że  obecnie  istniejący 
budynek  szkoły  nie  posiada  sali  gimnastycznej  a  jedynie  zaadaptowaną  świetlicę 
(powierzchnia 75m2, wymiary: 12m x 6,5m, wysokość od 2,85 do 4,10), która nie spełnia 
parametrów sali gimnastycznej. Taka sytuacja powoduje konieczność modyfikacji programu 
nauczania  tj.  ograniczenia  w  prowadzeniu  gier  sportowych  np.  siatkówka,  koszykówka. 
Uczniowie mogą w nie grać tylko na boisku sportowym przy sprzyjającej pogodzie. Ponadto 
wysokość sali powoduje, że tylko uczniowie do IV klasy mogą na niej swobodnie ćwiczyć. 
Dla pozostałych klas sala jest  za niska. Brak możliwości trenowania niektórych dyscyplin 
sportowych powoduje, że uczniowie z tej szkoły stoją na straconej pozycji w rozgrywkach i 
turniejach. 

Brak sali gimnastycznej stał się mocniej odczuwalny w momencie wprowadzenia czwartej 
godziny wychowania fizycznego. Okazało się wówczas, że nie jest możliwe, aby wszystkie 
zajęcia WF mogły zostać zaplanowane w obecnej sali. Nowa sala umożliwiłaby swobodę w 
planowaniu zajęć, a ponadto można będzie zwiększyć liczbę zajęć SKS-u.

Szkoła stara się wyjść naprzeciw potrzebom zdrowotnym uczniów, organizuje więc zajęcia 
korekcyjne dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej z godzin do dyspozycji dyrektora. 
Kwalifikacji do zajęć dokonuje lekarz rodzinny. W tego typu zajęciach bierze udział około 
2/3 uczniów, są to uczniowie z wadami postawy. 

Dane ogólne, lokalizacja i opis istniejącego terenu

Budynek  Szkoły  Podstawowej  i  Gimnazjum zlokalizowany  jest  na  działce  nr  919/2,  920 
położonej w miejscowości Gogołów .Na terenie działki w południowej części zlokalizowany 
jest  budynek  szkoły  podstawowej  i  gimnazjum  a  projektowana  sala  gimnastyczna  z 
zapleczem i przewiązką od strony północnej.  Dojście i dojazd na teren szkoły istniejące z 
drogi powiatowej. Istniejąca skarpa  w północnej części działki do wybrania i przełożenia a 
istniejący  plac  do  likwidacji  Do  budynku  szkoły  doprowadzone  są  wszystkie  niezbędne 
media,  część  istniejących  do  likwidacji  i  przełożenia  oraz  nowoprojektowanych  ,  jak 
pokazano  na  projekcie  uzbrojenia  .  Wody  deszczowe  odprowadzone  są  z  powierzchni 
dachowych  do  istniejącej  kanalizacji  deszczowej.  Ścieki  sanitarne  odprowadzone  są  do 
istniejącego zbiornika szczelnego, bezodpływowego znajdującego się w południowej części 
działki.



Opis techniczny projektu

Bilans terenu

- powierzchnia działki -11700,00 m2

- powierzchnia zabudowy budynku Szkoły – 941,00 m2

- powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej – 759,19 m2

- powierzchnia zabudowy przewiązki – 24,98 m2

- Łącznie powierzchnia zabudowy nowo budowanego obiektu – 784,17 m2

- drogi, chodniki proj. – 180,25 m2

- drogi, chodniki istn. powierzchnia zieleni -   254,90 m2

Razem – 9539,68 m2

Dane techniczne projektowanego budynku

Zestawienie powierzchni i kubatury.

powierzchnia zabudowy bud. szkoły 941.00 m2

powierzchnia zabudowy sali gimnast. 759.19 m2

powierzchnia zabudowy przewiązki 24.98 m2

powierzchnia użytkowa części proj. 926.47 m2

powierzchnia całkowita części proj. 926.47 m2

kubatura   części proj. 6006.61 m3

WYKAZ POMIESZCZEŃ Z POWIERZCHNIAMI

a) Parter:

Sala gimnastyczna 462.93 m2

Sala tenisa stołowego 54.55 m2

Magazyn sprzętu gimn. 18.39 m2

Przebieralnia ch. 17.00 m2

Przedsionek 3.84 m2

W.C. 2.34 m2

Natryski 13.47 m2

Natryski 13.47 m2

W.C. 2.34 m2



Przedsionek 3.84 m2

Przebieralnia dz. 17.00 m2

W.C. dla niepełnosprawnych 7.75 m2

Magazyn 3.51 m2

Komunikacja 56.23 m2

Komunikacja 20.60 m2

Razem : 697.26 m2

b) I Piętro:

komunikacja 69.25 m2

kl. schod. 12.15 m2

łazienka Pers. 7.57 m2

gabinet kult. fiz. 28.32 m2

sala tenisa stołowego 28.32 m2

siłownia 28.15 m2

siłownia 55.45 m2

Razem : 229.21 m2

Liczba kondygnacji - parter + piętro
Wysokość kondygnacji brutto  - 5.16, 6,25 i 3,00 m
Metoda realizacji - sala sportowa-konstrukcja stalowa szkieletowa, 
przewiązka- tradycyjna;

Projektowany  obiekt  tworzy  zespół  dwóch  brył  kubaturowych  rozczłonkowanych  i 
zróżnicowanych  wysokościowo  w  poziomie  parteru  rozciągniętych  wzdłuż  głównej  osi 
działki.  Zastosowano wielospadowe dachy i  harmonijne formy wpisujące się w krajobraz. 
Materiały wykorzystane do wykończenia zewnętrznego to tynki szlachetne, płaszczyznowe 
przeszklenia w jasnych kolorach, achy z blachy powlekanej trapezowej.
Na potrzeby przedmiotowej inwestycji wykonano Projekt Budowlany Budowy budynku Sali 
Gimnastycznej wraz z zapleczem i przewiązką do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Gogołowie. 
Projekty te wykonane zostały przez „Wilmed” Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy inż. 
Janusz Włodyka Rzeszów.
Na powyższy  zakres  robót  zostało  wydanie pozwolenie na budowę nr  AB-7351/25/2003  
z dnia 05.08.2003r. przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie.

Projekt  został  ujęty  do  współfinansowania  przez  Unię  Europejską  ze  Środków Funduszu 
Rozwoju  Regionalnego  oraz  ze  środków  budżetu  państwa  w  ramach  Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach umowy z dnia 04.04.2006 roku nr 
Z/2.18/III/3.5.1/9/05/U/15/06 o dofinansowanie Projektu nr Z/2.18/III/3.5.1/9/05 -  Budowa 
sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką do istniejącego budynku Zespołu Szkół w 
Gogołowie w ramach Priorytetu III – Rozwój lokalny.



W wyniku postępowania przetargowego na realizację zadania wyłoniono Wykonawcę Firmę 
Krośnieńskie  Przedsiębiorstwo Budowlane  S.A  Krosno,  którą  28  czerwca 2006 roku 
podpisano umowę  za kwotę brutto 1.814.234,95 zł.

W dniu 12 czerwca 2007 roku komisja powołana przez Wójta Gminy dokonała odbioru robót 
objętych zawartą z Wykonawcą umową.

Szczegółowe  informacje  dotyczące  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju 
Regionalnego  oraz  funduszy  strukturalnych  można  znaleźć  na  stronach:
www.zporr.gov.pl  
www.rzeszow.uw.gov.pl/zporr/
www.funduszestrukturalne.gov.pl
www.podkarpackie.pl/zporr/

http://www.podkarpackie.pl/zporr/
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/
http://www.rzeszow.uw.gov.pl/zporr/
http://www.zporr.gov.pl/
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