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UCHWAŁA NR LI/1139/18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  29 października 2018 r. 

 

zmieniająca uchwałę nr XLVI / 1052 / 18 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu 
terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" (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 XLVI/1052/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2018 roku 

zmienia się w ten sposób, że z załącznika do niej wykreśla się poz. nr 2. 

§ 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 LI/1139/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 października 2018 r. 

zmieniającej uchwałę nr XLVI / 1052 / 18 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu 
terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" (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 XVLVI/1052/18 z dnia 4 czerwca 2018 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraził 

zgodę na przekazanie pomocy finansowej pięciu jednostkom samorządu terytorialnego na zadania 

związane z realizacją Programu „Szatnia na medal” w łącznej kwocie 449 100 zł. 

Jednym z dofinasowanych zadań była „Budowa Szatni na medal przy boisku plażowym w Zbąszyniu” na 

kwotę 100 000 zł.  

2 
Gmina 
Zbąszyń 

Budowa Szatni na medal przy boisku plażowym 
w Zbąszyniu 

100 000,00 zł 

 

Inwestycja została zrealizowana i zakończona przed terminem przyznania dofinansowania przez Sejmik, 

co w świetle zapisów naboru wniosków (tj. „wypłata dofinansowania na podstawie nieopłaconych 

faktur”), uniemożliwia podpisanie umowy i przekazanie dofinansowania. 

 

Wobec powyższego, wycofuje się pozycję nr 2 z załącznika do uchwały, pozostawiając bez zmian 

pozostałych beneficjentów, a łączna kwota dofinansowania dla czterech jednostek samorządu 

terytorialnego wyniesie 349 100 zł. 

 

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

"Szatnia na Medal" zostały zaplanowane w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2018: 

- 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: 1 262 500 zł, rozdysponowano: 1 084 100 zł, pozostało: 178 400 zł. 
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