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UCHWAŁA NR XLIV/994/18  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 26 marca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej 

jednostkom samorządu terytorialnego w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu 

infrastruktury sportowej (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 2017 poz. 2077) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na przekazanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania 

remontowe realizowane w 2018 roku w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu 

infrastruktury sportowej, w dziale 926 "Kultura Fizyczna", w wysokości i na zadania wyszczególnione 

w załączniku do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 330 700 zł. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/994/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 marca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej 

jednostkom samorządu terytorialnego w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu 

inwestycji i rozwoju infrastruktury sportowej (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 2017 

poz. 2077). 

Środki na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach naboru wniosków 

na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej zostały zaplanowane w budżecie Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2018: 

- w dziale 926 - Kultura Fizyczna 

- w rozdziale 92601 - Obiekty Sportowe 

- w § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących; 

Plan na rok 2018: 1 600 000 zł, rozdysponowano: 330 700 zł, pozostało: 1 269 300 zł. 

 

W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, województwu 

wielkopolskiemu przyznana została organizacja XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach 

halowych. W związku z powyższym, w listopadzie 2017 roku Departament Sportu i Turystyki ogłosił nabór 

wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej, celem poprawy stanu obiektów 

sportowych, na których odbędą się zawody. W jego wyniku do Departamentu wpłynęły 3 wnioski.  

Z zaplanowanej kwoty 1 600 000 zł rozdysponowano 330 700 zł pomiędzy wszystkich wnioskodawców.  

Realizacja wybranych zadań przyczyni się do poprawy infrastruktury sportowej na terenie województwa 

wielkopolskiego.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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