
 
Uchwała  nr VI/134/2015 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 27 kwietnia 2015 roku 

 
 

 
w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy 
finansowej jednostkom samorządu terytorialnego. 

 
 

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 2013, poz. 885 z późn. zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
Wyraża się zgodę na przekazanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 
na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 w wysokości i na zadania wyszczególnione 
w załączniku do niniejszej uchwały, w dziale 926 „Kultura Fizyczna” na łączną kwotę  
140 000 zł. 
 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie  
do uchwały nr VI/134/2015 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 27 kwietnia 2015 roku 

 
 
Uchwała dotyczy trybu udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu 
terytorialnego, realizującym zadania inwestycyjne w roku 2015 zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt. 5  
i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.  
 
 
Środki na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego zostały 
zaplanowane w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015:  
- w dziale 926 „Kultura Fizyczna”  
  w rozdz. 92601  -„Obiekty sportowe” 
  w § 6300            - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami  
           samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań  

        inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych; 
        Plan: 450 000,- zł., rozdysponowano: 140 000,- zł, pozostało: 310 000,- zł 

 
Przy ocenie wniosków priorytetowo traktowano wnioski dotyczące zadań z zakresu obiektów  
i urządzeń lekkoatletycznych. 
 
Przy podziale środków finansowych na zadania ujęte w przedmiotowej uchwale brano pod 
uwagę głównie następujące kryteria zaakceptowane przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego w dniu 13 lutego 2015 roku, w tym:  

 znaczenie obiektu dla środowiska sportowego, 
 dostępność obiektu sportowego (ew. opłaty za korzystanie), 
 miejsce samorządu w Wielkopolskim rankingu systemu sportu młodzieżowego, 
 planowany udział finansowych środków własnych w realizowane zadanie, 
 udział środków finansowych z innych źródeł (w tym udział partnerów lub sponsorów), 
 zasoby rzeczowe i kadrowe wnioskodawcy potrzebne do realizacji zgłoszonego 

zadania, 
 wskaźnik dochodów podatkowych JST, 
 korzystanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w latach 2012-2014, 
 doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji zadań podobnego typu, 

 
Realizacja proponowanych do wykonania zadań z zakresu kultury fizycznej przyczyni się do 
dalszej poprawy stanu infrastruktury sportowej.  
 
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
Do Uchwały nr VI/134/2015 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 27 kwietnia 2015 r. 

 
 

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego przewidzianych do udzielenia pomocy 
finansowej i zadania na jakie zostanie ona udzielona.  
 
 
Dział 926 Kultura Fizyczna  
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 
§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,  
w tym:  
 

ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 
LP Jednostka Samorządu 

Terytorialnego 
Nazwa zadania Kwota dofinansowania 

1 Gmina Lądek 

Przebudowa boiska sportowego i 
wielofunkcyjnego oraz budowa 

skoczni do skoku w dal przy szkole 
podstawowej i gimnazjum w Lądku – 

etap II 

40 000 zł 

2 
Gmina Miasto Ostrów 

Wielkopolski 

Budowa wielofunkcyjnego boiska 
sportowego przy ul. Długosza w 

Ostrowie Wielkopolskim 
60 000 zł 

3 Powiat Szamotulski 
Budowa bieżni i skoczni przy 

Zespole Szkół nr 2 we Wronkach 
40 000 zł 

ŁĄCZNIE 140 000 zł 
 
 


