
 
 

             
    

 
Uchwała Nr XXI / 358 / 2012 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 23 kwietnia 2012 roku 

 
      
 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy 
finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy 
Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego. 
 
 
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 zmianami) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Wyraża się zgodę na przekazanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 
i na zadania wyszczególnione w załączniku do niniejszej uchwały, w dziale 926 „Kultura Fizyczna” na 
łączną kwotę  1 600 000 zł. 
 

§ 2 
 
Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do zawarcia umów pomiędzy Województwem 
Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach o których mowa w § 1. 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie  

do uchwały nr  XXI / 358 / 2012 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  23 kwietnia  2012r. 
 
 

Uchwała dotyczy trybu udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu 
terytorialnego  zgodnie  z art. 216 ust. 2, pkt. 5 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157 poz. 
1240 ze zmianami). 
 Zadaniem samorządu Województwa Wielkopolskiego jest tworzenie coraz to lepszych warunków 
do uprawiania szeroko pojętej kultury fizycznej. Przejawem wyjątkowej troski o realizację tego rodzaju 
zadań jest przekazywanie środków finansowych, zapewniających poprawę istniejącego stanu bazy                   
i urządzeń sportowych. 
 Środki na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego zostały 
zaplanowane w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2012: 

 
- w dziale 926      -„Kultura Fizyczna” 

w rozdz. 92601  -„Obiekty sportowe” 
w § 2710            - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań remontowych  
  Plan: 900 000 zł. rozdysponowano 900 000,- zł 

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

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  
 i zakupów inwestycyjnych w wysokości  700 000,- zł. rozdysponowano  
 700 000,- zł 
 

 Przy podziale środków finansowych na zadania ujęte w przedmiotowej uchwale  
brano pod uwagę kryteria przyjęte przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 19 stycznia 2012 
roku, w tym: 
 

• korzystanie ze środków województwa wielkopolskiego w latach 2009-2011, 
• wskaźnik dochodów podatkowych JST, 
• znaczenie obiektu dla środowiska sportowego, 
• liczba kompleksów sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”                                

z dofinansowaniem z budżetu województwa wielkopolskiego 
• planowany udział finansowych środków własnych w realizowane zadanie, 

 
Realizacja proponowanych do wykonania zadań z zakresu remontów oraz budowy 

obiektów i urządzeń sportowych, przyczyni się do dalszej poprawy stanu infrastruktury obiektów 
sportowych na terenie województwa wielkopolskiego. 
   
  W związku z powyższym podjęcie  uchwały jest uzasadnione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik 
do  uchwały nr XXI / 358 / 2012 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 23 kwietnia 2012 r. 

 
 

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego  
przewidzianych do udzielenia pomocy finansowej i zawarcia w tej mierze umów 

oraz jej wysokość i zadania na jakie zostają udzielone 
 
 
DZIAŁ 926  „KULTURA FIZYCZNA” 
Rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” 
 
I.  § 2710   -    dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
                       samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań remontowych,  
                       w tym: 

    
 1.  Gmina Babiak    dotacja w wysokości              30 000,- zł. 
     remont gminnego stadionu sportowego w Babiaku 

      2. Gmina Bojanowo      dotacja w wysokości  130 000,- zł.   
      remont Sali gimnastycznej w Bojanowie 
3.  Gmina Bralin     dotacja w wysokości             38 000,- zł. 
      Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego LZS Sokół Bralin 
4.  Gmina Chocz     dotacja w wysokości               74 000,- zł. 
      remont bieżni 4 torowej, rozbiegu do skoków i skoczni w dal w miejscowości Chocz 
5.  Powiat Chodzieski    dotacja w wysokości   130 000,- zł. 
      remont boiska I LO wraz z zapleczem 
6.  Gmina Czerwonak    dotacja w wysokości               80 000,- zł. 
      demontaż, zakup i montaż balustrad prowadzących do zjeżdżalni na pływalni w Koziegłowach 
7.  Gmina Kaczory     dotacja w wysokości               70 000,- zł. 
      wymiana podłogi w sali gimnastycznej przy SP w Kaczorach 
 8. Gmina Krzywiń     dotacja w wysokości                7 500,- zł. 
       remont sali do zajęć rekreacyjno-sportowych wraz z korytarzem 
9.  Gmina Murowana Goślina   dotacja w wysokości               60 000,- zł. 
       remont dachu sali gimnastycznej gimnazjum 
10. Gmina Nekla     dotacja w wysokości               14 000,- zł. 
       remont siłowni przy sali gimnastycznej zespołu szkół w Nekli wraz z wyposażeniem 
11. Gmina Niechanowo    dotacja w wysokości                5 500,- zł. 
       remont kompleksu sportowego Planty  
12. Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce dotacja w wysokości               29 500,- zł. 
        remont parkietu hali sportowej 
13. Gmina Oborniki Wlkp.   dotacja w wysokości               70 000,- zł. 

Wymiana nawierzchni boiska sportowego na trawę syntetyczną w ramach przebudowy boiska oraz placu 
rekreacyjnego 

14. Gmina i Miasto Odolanów   dotacja w wysokości                7 000,- zł. 
      zakup i montaż piłkochwytów na stadionie miejskim w Odolanowie 
15. Gmina Opatówek     dotacja w wysokości                   17 000,- zł.   
       remont zaplecza szatniowo-sanitarnego, poprawa funkcjonalności i estetyki zaplecza sportowego boiska sportowego 
16. Gmina Powidz    dotacja w wysokości               63  000,- zł. 
        remont Sali gimnastycznej oraz pomieszczeń sanitarnych 
17. Gmina Trzemeszno     dotacja w wysokości                41 000,- zł. 
        remont trybuny w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie 
18. Powiat Turecki    dotacja w wysokości                33 500,- zł. 

               remont pomieszczeń sanitarnych 

                 Razem:     900 000,- zł. 
 
 



II. § 6300   - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w tym: 

 
1. Gmina Baranów    dotacja w wysokości               70 000,-zł. 
     Budowa Sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej 
2. Gmina Czermin     dotacja w wysokości              20 000,- zł. 
     Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Broniszewice 
3. Gmina Dominowo    dotacja w wysokości                 5 000,-zł. 
     Prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie 

      4. Gmina Kamieniec     dotacja w wysokości               50 000,-zł. 
     Zakup sprzętu na doposażenie sali gimnastycznej w Parzęczewie 

     5. Gmina Koźmin         dotacja w wysokości    50 000,- zł. 
     Modernizacja boisk sportowych 

     6. Gmina Krzyż Wlkp.     dotacja w wysokości               50 000,-zł. 
     Budowa boiska sportowego wraz z bieżnią przy SP w Krzyżu Wielkopolskim 

      7.  Miasto Leszno      dotacja w wysokości    100 000,- zł. 
            Zakup torów kręglarskich profesjonalnych z osprzętem 
      8. Gmina Rokietnica     dotacja w wysokości    40 000,- zł. 

     Budowa zaplecza szatniowo-sanitarno-magazynowego przy boisku w Rokietnicy 
    9. Gmina Rychtal     dotacja w wysokości    20 000,- zł. 

     Budowa trybun sportowych na hali sportowej 36x18 w Rychtalu 
   10. Gmina Sieraków    dotacja w wysokości    40 000,- zł. 

     Wielofunkcyjne boisko do sportów plażowych przy jez. Jaroszewskim w Sierakowie – piłka nożna i siatkówka 

   11. Gmina Słupca      dotacja w wysokości    95 000,- zł. 
    Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Drążna 

  12. Gmina Stawiszyn     dotacja w wysokości               20 000,-zł. 
          Doposażenie hali sportowej w Zbiersku Cukrowni 
   13. Gmina Wągrowiec    dotacja w wysokości     70 000,- zł. 

    Wymiana nawierzchni wraz z doposażeniem boiska sportowego w Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec 
  14. Gmina Złotów      dotacja w wysokości    20 000,- zł. 
          Wyposażenie środowiskowego obiektu sportowego w miejscowości Kleszczyna  
  15. Gmina Miejska Złotów     dotacja w wysokości    50 000,- zł. 
          Przebudowa stadionu  
 

 
                   Razem:     700 000,- zł. 

 
 
 
 
 

 


