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Olsztynek, 7 lutego 2019r. 

Robert Waraksa 

Radny Rady Miejskiej w Olsztynku 

 

 

Pan Mirosław Stegienko 

Burmistrz Olsztynka 

ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek 

 

 

ZAPYTANIE 

dotyczące: możliwości pozyskania dofinansowania z Programu rozwoju małej infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 

EDYCJA 2019 

Szanowny Panie Burmistrzu, 

1 lutego 2019 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło kolejną edycję  Programu rozwoju 

małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy 

Aktywności (dalej OSA) EDYCJA 2019. Celem Programu OSA, jest budowa ogólnodostępnych, 

wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz 

tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej. 

Dofinansowaniem w ramach Programu mogą byd objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych: 

1) Wariant podstawowy, który obejmuje: 

• siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeo) oraz 

• strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, minimum 2 urządzenia 

do gier edukacyjnych montowane na stałe do podłoża np. szachy/warcaby itp., 

zagospodarowanie zieleni - nasadzenia). 

2) Wariant rozszerzony, który obejmuje: 

• siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeo) oraz 

• strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, minimum 2 urządzenia 

do gier edukacyjnych montowane na stałe np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie 

zieleni - nasadzenia), oraz 

• plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum 3 urządzenia) z ogrodzeniem. 

 

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu może wynieśd: 

• do 50% wydatków kwalifikowanych zadania lub 

• do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, w przypadku realizacji zadania 

inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G nieprzekraczającym 40% wskaźnika Gg – nie 

więcej jednak niż kwota maksymalna wskazana dla poniższych wariantów. 

Dofinansowanie jednej Otwartej Strefy Aktywności nie może przekroczyd: 

• dla wariantu podstawowego: 25 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 35 tys. 

zł (w przypadku dofinansowania do 70%), 

• dla wariantu rozszerzonego: 50 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 70 tys. 

zł (w przypadku dofinansowania do 70%). 



str. 2 
 

Wniosek inwestycyjny można składad w okresie od 11 lutego do 1 marca 2019r. 

 W poprzedniej edycji gmina Olsztynek składała wniosek do Programu na realizację OSA przy 

ulicy Porannej w Olsztynku. Niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania. 

W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem: 

1. Czy gmina Olsztynek zamierza ponownie (w ramach tegorocznej edycji) starad się o środki  

z wyżej opisanego Programu oraz w jakim wariancie realizacyjnym?  

2. Jeśli tak, czy wniosek będzie dotyczył lokalizacji przy ulicy Porannej w Olsztynku, czy innej - 

jakiej? 

 

Pragnę nadmienid, że do pierwszej edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego został zgłoszony 

projekt dotyczący budowy placu zabaw przy ulicy Porannej, który ostatecznie zajął piąte miejsce. Była 

to jedna z główny przesłanek do złożenia wniosku do Programu OSA dotyczącego tej konkretnej 

lokalizacji.  

 

 

Z poważaniem 

 

/-/ Robert Waraksa 

 


