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UCHWAŁA  NR  L / 1111 / 18 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  24  września 2018 r. 

zmieniająca uchwałę nr XLIV/994/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 roku  
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.  

Uchwałę nr XLIV/994/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 roku zmienia się  
w ten sposób, że załącznik do niej otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 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  L / 1111 /18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24  września 2018 r. 

zmieniająca uchwałę nr XLIV/994/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 roku  
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”). 

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). 

Uchwałą nr XLIV/994/18 z dnia 26 marca 2018 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał 
dofinansowanie w wysokości 175 000 zł Miastu Konin na realizację zadania pn. „Remont dachu (połać niższa) 
Hali Szermierczej wraz z remontem sufitu podwieszanego w Sali Widowiskowo-Sportowej  
przy ul. Dworcowej 2a w Koninie” w ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego. 
Dofinansowanie zostało ujęte w poz. nr 1 w załączniku do uchwały. 

W dniu 28 sierpnia 2018 roku Prezydent Miasta Konina przekazał informację, że w wyniku 
przeprowadzonego postępowania przetargowego wzrosły koszty zadania.  W związku z tym, zwrócił się  
z wnioskiem o zwiększenie dofinansowania. Kwota dofinansowania została zwiększona ze 175 000 zł o 17 000 
zł do kwoty 192 000 zł. 

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: 2 878 483 zł, rozdysponowano: 2 877 800 zł, pozostało: 683 zł. 
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Załącznik do uchwały  nr  L / 1111 / 2018 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia  24 września 2018 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”, 

§ 2710 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań bieżących. 

 

LP JST Nazwa Zadania 
Wysokość 

dofinansowania 

1. Miasto Konin 

Remont dachu (połać niższa) Hali Szermierczej wraz  
z remontem sufitu podwieszanego  

w Sali Widowiskowo-Sportowej  
przy ul. Dworcowej 2a w Koninie 

192 000 zł 

2. Gmina Piła 
Remont i wyposażenie obiektu sportowego  

przy ul. Żeromskiego w Pile 
149 000 zł 

3. Gmina Żerków 

Remont sali w budynku Mickiewiczowskiego Centrum 
Turystycznego w Żerkowie 

 

6 700,00 zł 

 

  RAZEM 347 700 zł 
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