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UCHWAŁA NR XLV/1018/18 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo 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 2017 poz. 2077) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na przekazanie pomocy finansowej Miastu Poznań  w wysokości 1 500 000 zł na zadanie 

inwestycyjne realizowane w 2018 roku pn. „Utworzenie Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych, 

działających w Wielkopolsce”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/1018/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 kwietnia 2018 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 2017  

poz. 2077). 

Środki na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach  zostały 

zaplanowane w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2018: 

- w dziale 926 Kultura Fizyczna 

- w rozdziale 92695 – Pozostała działalność 

- w § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych; Plan: 1 500 000 zł, 

rozdysponowano: 1 500 000 zł, pozostało: 0 zł. 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Samorząd Miasta Poznania dzięki owocnej współpracy  

z klubami sportowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w zakresie kultury 

fizycznej, osiągają bardzo dobre wyniki we współzawodnictwie sportowym. Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego wspiera związki i kluby sportowe z terenu całego województwa, przeznaczając na ten cel środki 

z własnego budżetu. Warto podkreślić, że jako jedyny samorząd wojewódzki w kraju, już od 2005 roku, podpisuje 

ze związkami i klubami sportowymi umowy wieloletnie, co znacznie ułatwia ich funkcjonowanie i płynność 

finansową. Powyższe rozwiązania skutkują bardzo silną pozycją Województwa Wielkopolskiego  

we współzawodnictwie sportowym. 

Rozumiejąc jak dużą rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego spełniają organizację pozarządowe, 

zadaniem samorządu każdego szczebla jest stwarzanie możliwie jak najlepszych warunków do ich 

funkcjonowania i rozwoju. Dlatego Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Samorządem Miasta 

Poznania podjął inicjatywę utworzenia Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych działających  

w Wielkopolsce, którego ideą będzie tworzenie odpowiednich warunków do nieodpłatnego wynajęcia biur w celu 

zapewnienia właściwego funkcjonowania wielkopolskich związków sportowych, sportowych organizacji  

o zasięgu wojewódzkim, w tym także działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych zostanie zlokalizowane w budynku przy ul. Starołęckiej 

36/38. Budynek wymaga nakładów finansowych, aby zaadaptować je na pomieszczenia biurowe. Koszty tego 

zadania zostaną poniesione przez Miasto Poznań, z finansowym wsparciem Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego w wysokości 1 500 000 zł. 

Deklaracje chęci skorzystania z pomieszczeń biurowych wyraziły: Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe 

zrzeszające wszystkie związki dyscyplin biorących udział we współzawodnictwie w ramach systemu sportu 

młodzieżowego, Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Szkolny Związek Sportowy 

"Wielkopolska", Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "Start", Olimpiady Specjalne Polska - Wielkopolskie 

- Poznań, Polski Związek Hokeja na Trawie oraz Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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