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UCHWAŁA NR 3549/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 6 maja 2021 r. 

zmieniająca uchwałę nr 3333/2021 z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia listy rankingowej 

projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury 

sportowej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w roku 2021 w ramach 

Programu "Szatnia na Medal". 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 

(Dz.U. 2020 r. poz. 1668 ze zm.) oraz pkt 4 Regulaminu naboru wniosków na dofinansowanie zadań 

z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego 

w roku 2021 w ramach Programu "Szatnia na Medal", stanowiącego załącznik do uchwały nr 2959/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków 

na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez samorządy województwa 

wielkopolskiego w roku 2021 w ramach Programu "Szatnia na Medal", Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala co następuje: 

§ 1.  

Zmienia się uchwałę nr 3333/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2021 roku 

w sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków na dofinansowanie 

zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego 

w roku 2021 w ramach Programu "Szatnia na Medal" w ten sposób, że załącznik nr 2 do niej otrzymuje 

brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Decyzję o wyrażeniu zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej 

Wnioskodawcom podejmuje Sejmik Województwa Wielkopolskiego w formie uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do uchwały Nr 3549/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 maja 2021 r. 

Uchwałą nr 2959/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił 

nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez 

samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku w ramach Programu "Szatnia na Medal". 

W terminie składnia wniosków, określonym w pkt 6 regulaminu naboru wniosków, stanowiącym 

załącznik do ww. uchwały, złożonych zostało łącznie 56 wniosków: 

- 39 wniosków na zadania remontowe, 

- 17 wniosków na zadania inwestycyjne. 

Na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2021 roku Komisja, powołana uchwałą nr 3270/2021 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2021 roku, dokonała oceny wniosków zgodnie 

z kryteriami wymienionymi w pkt 4 regulaminu naboru. Listy rankingowe zostały opublikowane 

w załączniku nr 1 (dla zadań inwestycyjnych) oraz załączniku nr 2 (dla zadań remontowych) do uchwały nr 

3333/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2021 roku. 

W wyniku zmian w zakresie zadań remontowych (załącznik nr 2), tj: 

1. Rezygnacji Gminy Murowana Goślina z realizacji zadania pn. "Remont budynku szatniowego 

i gospodarczego przy boisku sportowym w Łopuchowie", znajdującego się na 20 pozycji na liście 

rankingowej dla zadań remontowych (proponowana kwota dofinansowania 60 000 zł); 

2. Zmniejszenia wartości całkowitej zadania pn. "Remont szatni w hali sportowej w Piaskach", 

realizowanego przez Gminę Piaski, a co za tym idzie zmniejszenia wysokości dofinansowania 

z 60 000 zł do 55 000 zł; 

zwolniono łącznie kwotę 65 000 zł. 

Zgodnie z regulaminem naboru wniosków, w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty dofinansowania 

lub rezygnacji podmiotów z listy rankingowej z miejsc 1-35, dofinansowanie może być zaproponowane 

kolejnym zadaniom remontowym, umieszczonym na liście rezerwowej (pozycje 36-37). 

Wobec powyższego wprowadza się na listę beneficjentów pierwsze zadanie z listy rezerwowej (pozycja 

nr 36), tj. zadanie pn. "Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja 

w Łobżenicy - etap III", realizowane przez Gminę Łobżenica z dofinansowaniem w wysokości 

98 589 zł. 

W budżecie województwa wielkopolskiego na rok 2021 zaplanowano kwotę 3 723 215 zł 

na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu "Szatnia na Medal": 

- 2 500 000 zł na zdania remontowe (dział 926, rozdział 92601, § 2710) 

- 1 223 215 zł na zadania inwestycyjne (dział 926, rozdział 92601, § 6300) 

 

 

Jacek Bogusławski 

Członek Zarządu 

  



Załącznik
do uchwały nr  3549  / 2021
z dnia  6 maja 2021 roku

Załącznik nr 2
do uchwały nr 3333 / 2021
z dnia 11  marca 2021 roku

LP wnioskodawca nazwa zadania
wysokość proponowanego 

dofinansowania

1 Gmina Ostrowite
Remont budynku szatni sportowej na stadionie gminnym 

w Ostrowitem
72 995,00 zł

2 Gmina i Miasto Witkowo
Remont budynku sanitarno-magazynowego 

na Stadionie Miejskim w Witkowie, 
celem urządzenia "Szatni na medal"

62 278,00 zł

3 Gmina Krzymów
Remont i ocieplenie budynku szatni przy stadionie 

w Krzymowie
78 875,00 zł

4 Gmina i Miasto Jastrowie
Remont pomieszczeń szatni na stadionie klubu 

MKS "Polonia" Jastrowie
100 000,00 zł

5 Gmina i Miasto Stawiszyn Remont budynku klubowego GLZS "Korona-Pogoń" Stawiszyn 93 218,00 zł

6 Miasto i Gmina Krotoszyn
Remont szatni piłkarskich wraz zapleczem sanitarnym 

i magazynowym
100 000,00 zł

7 Gmina Miejska w Chodzieży Remont szatni na chodzieskich obiektach sportowych 97 232,00 zł

8 Gmina Skulsk Remont szatni przy boisku sportowym w Lisewie 50 000,00 zł

9 Gmina Rawicz Remont szatni na stadionie przy ul. Sportowej w Rawiczu 68 972,00 zł

10 Gmina Czerwonak Remont szatni hali sportowej w Czerwonaku 91 300,00 zł

11 Gmina Żelazków Szatnia na Medal w miejscowości Skarszew 99 500,00 zł

12 Gmina Orchowo
Remont pomieszczeń w budynku szatniowo-sanitarnym 

na stadionie gminnym w Orchowie
31 000,00 zł

13 Gmina i Miasto Krajenka
Remont budynku szatniowo-sanitarnego na terenie kompleksu boisk 

Orlik w Krajence
23 153,00 zł

14 Gmina Kłecko
Kontynuacja prac remontowych budynku szatniowego Lechita 

Kłecko w Kłecku
40 025,00 zł

15 Gmina Stęszew
Remont budynku szatni zlokalizowanej na kompleksie 

ORLIK 2012
44 300,00 zł

16 Gmina Dolsk
Remont szatni w Sali Sportowej Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku
16 800,00 zł

17 Gmina Strzałkowo Remont budynku szatni na boisku "Orlik" w Strzałkowie 42 587,00 zł

Lista rankingowa wniosków
złożonych w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej, 

realizowanych przez samorządu województwa wielkopolskiego w 2021 roku 
w ramach Programu "Szatnia na Medal" na zadania remontowe



18 Gmina Pobiedziska Remont szatni na Stadionie Miejskim w Pobiedziskach 80 000,00 zł

19 Urząd Gminy Niechanowo
Modernizacja istniejącego zaplecza przy boisku sportowym "Planty" 

w Niechanowie cz. III 
w ramach projektu "Szatnia na medal"

78 717,00 zł

20 Gmina Murowana Goślina
Remont budynku szatniowego i gospodarczego przy boisku 

sportowym w Łopuchowie
REZYGNACJA

21 Gmina Babiak
Remont zaplecza sanitarno-szatniowego na Gminnym Stadionie 

Sportowym w Babiaku -  etap IV.
20 500,00 zł

22 Miasto Luboń
Remont szatni oraz pomieszczeń sanitariatów 

na Hali LOSIR w Luboniu
41 315,00 zł

23 Gmina Piaski Remont szatni w hali sportowej w Piaskach 55 000,00 zł

24 Gmina Miejska Słupca Remont szatni strzelnicy w Słupcy 99 998,00 zł

25 Gmina Koźmin Wielkopolski Remont szatni na basenie kąpielowym 100 000,00 zł

26 Gmina Kaczory Modernizacja szatni sportowej w Kaczorach 100 000,00 zł

27 Gmina Stare Miasto
Remont budynku szatniowo-sanitarnego 

w miejscowości stare Miasto- Orlik
55 225,00 zł

28 Gmina Międzychód
Remont szatni (etap 2) w obiekcie sportowym Gminy Międzychód 
przy ul. Dworcowej 22, zarządzanym przez Międzychodzki Ośrodek 

Sportu, Turystyki i Rekreacji sp z o.o.
100 000,00 zł

29 Gmina Zakrzewo Remont szatni przy boisku Orlik w Zakrzewie 58 800,00 zł

30 Gmina Buk
Remont pomieszczeń sanitarnych 

w budynku hali sportowej OSIR w Buku
100 000,00 zł

31 Gmina Przemęt
Remont wraz z przystosowaniem i przebudową istniejących 

pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w ramach programu 
"Szatnia na medal" w miejscowości Mochy

74 820,00 zł

32 Gmina Śmigiel
Remont pomieszczeń sanitariatów klubu sportowego 

Pogoń Śmigiel
100 000,00 zł

33 Gmina Oborniki Modernizacja dwóch szatni przy hali sportowej  OCS 100 000,00 zł

34 Miasto i Gmina Szamotuły
Remont szatni boiska "Orlik" w Szamotułach 

przy ul. Szczuczyńskiej 5
25 066,00 zł

35 Gmina Jaraczewo Stworzenie szatni na medal w gminie Jaraczewo 99 735,00 zł

36 Gmina Łobżenica
Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie 

im. Alojzego Graja w Łobżenicy - etap III
98 589,00 zł

2 500 000,00 zł

37 Gmina Baranów
Remont budynku szatniowego 

przy kompleksie boisk ORLIK 2012 w Baranowie
100 000,00 zł

RAZEM

LISTA REZERWOWA


