Uchwała XLI / 794 / 2014
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 stycznia 2014 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy
finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, będących współorganizatorami
Mistrzostw Europy do lat 18 w rugby w roku 2014.

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze późn. zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego
uchwala, co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na przekazanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego,
będących współorganizatorami „Mistrzostw Europy do lat 18 w rugby” w 2014 roku
w wysokości i na zadania wyszczególnione w załączniku do niniejszej uchwały, w dziale 926
„Kultura Fizyczna” na łączną kwotę 413 000 zł.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do XLI / 794 / 2014
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 stycznia 2014 roku

Uchwała dotyczy trybu udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu
terytorialnego, będących współorganizatorami Mistrzostw Europy Juniorów w Rugby w roku
2014 zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych.
W dniach 11-19 kwietnia 2014 roku na terenie województwa wielkopolskiego odbędzie się turniej
pn. „Mistrzostwa Europy do lat 18 w rugby”, którego organizację Wielkopolskiemu Okręgowemu
Związkowi Rugby zleciła europejska federacja rugby FIRA-AER. Turniej odbędzie się w 10
wielkopolskich miastach, na obiektach głównie piłkarskich, których właścicielami w większości
są jednostki samorządu terytorialnego. W celu dostosowania wspomnianych obiektów do
standardów rozgrywania meczów rugby, a także stworzenia lepszych warunków dla publiczności
do partycypowania w tym wydarzeniu oraz poprawę stanu obiektów po zakończeniu turnieju,
konieczne są remonty i inwestycje.
Środki na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego zostały
zaplanowane w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2014:
- w dziale 926 „Kultura Fizyczna”
w rozdz. 92605 -„Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”
w § 2710
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących;
Plan: 200 000 zł., rozdysponowano 200 000,- zł
w § 6300

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
Plan: 250 000,- zł., rozdysponowano 213 000,- zł

Łączna kwota dofinansowania dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane
z Mistrzostwami Europy do lat 18 w rugby wyniosła 413 000,- zł.
Przy podziale środków finansowych na zadania ujęte w przedmiotowej uchwale brano pod uwagę
głównie następujące kryteria zaakceptowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu
19 grudnia 2013 r., w tym:
znaczenie obiektu dla środowiska sportowego,
zakres prac uwzględniających stan obiektu
proponowana jakość wykonania zadania i przewidywany efekt jego realizacji,
planowany udział finansowych środków własnych w realizowane zadanie,
udział środków finansowych z innych źródeł,
udział partnerów/sponsorów w realizacji zadania,
zasoby rzeczowe i kadrowe wnioskodawcy potrzebne do realizacji zgłoszonego zadania,
doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji zadań podobnego typu.
Realizacja proponowanych do wykonania zadań z zakresu kultury fizycznej przyczyni się do
dalszej poprawy stanu infrastruktury sportowej, a także pozwoli zaprezentować Województwo
Wielkopolskie
jako
solidnego
gospodarza
Mistrzostw
Europy
do
lat
18
w rugby. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załącznik
Do Uchwały nr XLI / 794 / 2014
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 stycznia 2014 r.
Wykaz jednostek samorządu terytorialnego przewidzianych do udzielenia pomocy finansowej
i zawarcia w tej mierze umów oraz jej wysokości i zadania na jakie zostanie udzielona.

Dział 926 Kultura Fizyczna
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących, w tym:

LP
1

JST
Gmina Pobiedziska

2

Gmina Komorniki

3

Gmina Pniewy

4

Gmina Szamotuły

5

Gmina Żerków

6

Gmina Wolsztyn

7

Gmina Opalenica

ZADANIA REMONTOWE
Nazwa zadania
Remont zaplecza sanitarnego wraz
z szatniami oraz elewacji budynku
przy stadionie miejskim w
Pobiedziskach
Remont szatni oraz renowacja
płyty boiska w Plewiskach
Remont zaplecza szatniowosanitarnego oraz renowacja płyty
stadionu miejskiego w Pniewach
Remont boiska sportowego
Centrum Sportu w Szamotułach
Remont murawy oraz zaplecza
sanitarnego stadionu w Żerkowie
Remont szatni na stadionie
miejskim w Wolsztynie
Remont stadionu w Opalenicy
ŁĄCZNIE

Kwota dofinansowania
49 900,- zł

25 000,- zł
40 000,- zł

11 900,- zł
18 200,- zł
40 000,- zł
15 000,- zł
200 000,- zł

§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
w tym:

ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE
LP
1

JST
Gmina Wolsztyn

2

Gmina Komorniki

3

Gmina Pniewy

Nazwa zadania
Zakup bramek do gry w rugby na
stadionie miejskim w Wolsztynie
Zakup bramek, urządzeń do
pielęgnacji boiska, wyposażenie
szatni w Plewiskach
Zakup bramek, tablicy świetlnej
wyników stadionu miejskiego w
Pniewach

Kwota dofinansowania
10 000,- zł
25 000,- zł

11 000,- zł

4

Gmina Szamotuły

5

Gmina Żerków

6

Miasto Gniezno

7

Gmina Opalenica

Zakup kompletu bramek wraz z
piłkochwytami na wyposażenie
boiska CS w Szamotułach
Doposażenie boiska sportowego w
Żerkowie
Dofinansowanie zakupu sztucznej
trawy na boisku do rugby w
Gnieźnie
Doposażenie stadionu w
Opalenicy

ŁĄCZNIE

51 700,- zł

30 300,- zł
50 000,- zł

35 000,- zł

213 000,- zł

