
UCHWAŁA NR XXXV/ 865 /17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwa Wielkopolskie pomocy finansowej 
jednostkom samorządu terytorialnego (Dział 926 "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. z 2016 poz. 1870 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na przekazanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania 
inwestycyjne realizowane w 2017 roku w wysokości i na zadania wyszczególnione w załączniku do niniejszej 
uchwały, w dziale 926 "Kultura Fizyczna" na łączną kwotę 352 500 zł.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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Załącznik do uchwały  nr  XXXV/865/17 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia   25  września 2017 roku 

   
 

   
 

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego przewidzianych do udzielenia pomocy finansowej 
i zadań, na jakie zostanie ona udzielona: 
 
Dział 926 „Kultura Fizyczna”, 
Rozdział 92601 „Obiekty Sportowe”,  
§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, 
 

LP JST Nazwa Zadania Wysokość 
dofinansowania 

1. Miasto i Gmina 
Ostrzeszów 

Przebudowa boiska sportowego przy SP 2  
i Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie 

352 500 zł 

  RAZEM 352 500 zł 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/ 865 /17

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej 
jednostkom samorządu terytorialnego (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

Uchwała dotyczy trybu udzielania pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie 
z art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 
poz. 1870 ze zm.).

Środki na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego zostały zaplanowane 
w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2017:

- w dziale 926 Kultura Fizyczna

- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

- w § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;

Plan: 1 600 000 zł, rozdysponowano: 1 600 000 zł.

W dniu 21 stycznia 2017 roku Departament Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie 
zadań z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, w wyniku którego do Urzędu wpłynęło 9 wniosków. 5 spośród 
nich spełniło wszystkie kryteria naboru i otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości 1 247 500 zł, które 
zostało przyznane uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXX / 774 / 2017 z dnia 24 kwietnia 
2017 roku. Pozostałe wnioski zostały umieszczone na liście oczekujących, aż do czasu spełnienia kryteriów 
umieszczonych w ogłoszeniu (ogłoszenia
i rozstrzygnięcia przetargu).

W dniu 28 sierpnia 2017 roku, Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów poinformował, że został rozstrzygnięty 
przetarg na zadanie pn. "Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2
i Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie". W związku z powyższym, wnioskodawca spełnił wszystkie kryteria, aby 
otrzymać dofinansowanie w wysokości 352 500 zł.

W naborze wniosków priorytetowo zostały potraktowane wnioski, które zostały zakwalifikowane do 
programów infrastruktury sportowej prowadzonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Spośród wszystkich 
złożonych wniosków, sześć zostało zakwalifikowanych przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki.

Realizacja wybranych zadań przyczyni się do poprawy infrastruktury lekkoatletycznej na terenie 
województwa wielkopolskiego. Obiekty będą stanowić bazę treningową do rozwoju lekkiej atletyki, która 
przynosi województwu wielkopolskiemu największą liczbę punktów w systemie sportu młodzieżowego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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