
 
Uchwała  nr VIII / 204 /  2015 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia  29 czerwca 2015 roku 

 
 

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

 
 

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  
151 000 zł. 
 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie  
do uchwały nr  VIII / 204 /  2015 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 29 czerwca 2015 roku 

 
 
Uchwała dotyczy trybu udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu 
terytorialnego (kultura fizyczna), 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: 390 000,- zł (140 000 w kwietniu, 99 000 zł w          
        maju oraz 151 000 zł w czerwcu),  
        Pozostało: 60 000,- zł 

 
 
W kwietniu i maju 2015 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na pomoc 
finansową dla 8 jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne w dziedzinie 
kultury fizycznej.  Jednak nie wszystkie dostępne środki zostały wówczas rozdysponowane.  
 
W wyniku uzupełnienia dokumentacji, w czerwcu pojawiła się możliwość dofinansowania 
kolejnych zadań inwestycyjnych.  Niniejsza uchwała wprowadza 5 zadań inwestycyjnych na 
łączną kwotę 151 000 zł.  
 
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 VIII / 204 /  2015 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  29 czerwca 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 Miasto Kalisz 
Modernizacja boiska przy budynku 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Kaliszu 

60 000 zł 

2 
Gmina i Miasto Nowe 

Skalmierzyce 

Doposażenie Sali sportowej, 
korekcyjnej, magazynu sprzętu 

sportowego, szatni sportowej oraz 
boiska przy Szkole Podstawowej w 

Skalmierzycach w niezbędne 
wyposażenie i sprzęt sportowy 

17 500 zł 

3 Gmina Pniewy 
Wykonanie boiska do siatkówki 

plażowej 
14 000 zł 

4 Gmina Skulsk 
Budowa zaplecza szatniowego 

kompleksu sportowego na osiedlu 
Mniszki w Skulsku 

45 000 zł 

5 Gmina Żerków 
Budowa ogrodzenia kortu 
tenisowego w m. Żerków 

14 500 zł 

ŁĄCZNIE 151 000 zł 
 
 


