
 

Uchwała Nr         /2012 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia                                2012 r. 
 
w sprawie: uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej w Województwie 
Wielkopolskim na lata 2012 – 2014”, dofinansowywanego ze środków  
pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
 
 Na podstawie art. 18  pkt  20  ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r.                            
o samorządzie województwa ( Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zmianami ), § 4 
ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie 
dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ( Dz.U.            
z 2010 r. Nr 156, poz. 1051) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 
1. Uchwala się „Program rozwoju bazy sportowej Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2012 – 2014, dofinansowywany ze środków 
pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, stanowiący 
Załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje inwestycje realizowane w roku 
2012 ( tabela „A” i „B” załącznika ) oraz wykaz zadań odpowiadający 
priorytetom przyjętym przy opracowywaniu Programu (tabela „C” 
załącznika). 

  § 2. 
Przyjmuje się maksymalne kwoty dofinansowania, dotyczące poszczególnych 
rodzajów obiektów sportowych do wysokości: 
- hala wid. – sportowa o wymiarach boiska (44 x 22 m)   do 1 500  tys. zł. 
- hala sportowa o wymiarach boiska (36 x 18/19 m.)   do 1 000  tys. zł.  
- sala gimnastyczna o wymiarach boiska (24 x 12 m.)  do    500  tys. zł. 
- kryta pływalnia o wymiarach niecki (25 x 12,5 m.)   do 2 000  tys. zł. 

 
§ 3. 

UpowaŜnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do dokonywania zmian 
zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na dany rok z listy zadań ujętych               
w tabeli „C”  po uzyskaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki informacji                        
o wysokości rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na dany rok 
dla Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 


