
 
 
 
 

Uchwała Nr XLVIII/926/14 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 lipca 2014 r. 
 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Rozwoju Bazy Obiektów 
Sportowych Województwa Wielkopolskiego realizowanego w latach 2014 – 2015” 

w oparciu o środki pochodzące z „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”. 
  
 
 Na podstawie art. 18 pkt. 20  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (Dz.U z 2013 r.  poz. 596 ze zm.), § 4 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra 
Sportu z dnia 23 sierpnia 2010 r.  r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. Nr 156, poz. 1051 ze zm.) – Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Zmienia się uchwałę Nr XLIV/855/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  
28 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych 
Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2015” realizowanego w oparciu o środki 
pochodzące z „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej” w ten sposób, że załącznik nr 1 do 
uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały . 
              

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 



 

Uzasadnienie  
do uchwały Nr XLVIII/926/14 z dnia 21 lipca 2014 r. 

zmieniającej uchwałę Nr XLIV/855/14 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

 
Po zatwierdzeniu w dniu 28 kwietnia 2014 r. przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego  
Uchwałą Nr XLIV/855/14 – „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Obiektów 
Sportowych Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2015” – Ministerstwo Sportu i 
Turystyki jako dysponent środków „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej” wniosło swoje 
uwagi i zastrzeżenia, dotyczące kwot dofinansowania. niektórych zadań. 
Dotyczyło to inwestycji związanych z: 
  -  budową hali widowiskowo –  sportowej  przy SP nr 3 w Krotoszynie, 
  -  budową hali widowiskowo – sportowej Politechniki Poznańskiej, 
  -  budową hali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Pleszewie, 
  -  budową hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Turku, 
  -  budową hali sportowej przy SP nr 1 w Turku. 
 
W przyjętych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wytycznych do projektowania 
wieloletnich programów od 2014 r. zakłada się aby maksymalne kwoty dofinansowania 
zadań inwestycyjnych stanowiły: 

 
20 % wartości po przetargowej przy kosztorysie wykonawczym do 10 mln. zł. 

    lub   maksymalną kwotę 2 000 000,- zł. przy kosztorysie wykonawczym ponad 10 mln. zł. 
 

Uwzględnienie uwag Ministerstwa Sportu i Turystyki wiąże się ze zmianą wysokości 
dofinansowania przyznanego ww. uchwałą Gminie Krotoszyn, spółce  „SPORT Pleszew” 
sp. z o.o. w Pleszewie, Powiatowi Tureckiemu oraz Miastu Turek, a także wysokości kwot 
przekazywanych w roku 2014 i 2015.  
W ramach działań Ministerstwa, zadanie Politechniki Poznańskiej zostało wycofane z 
wykazu „zadań terenowych” – z maksymalną kwotą dofinansowania 2 mln. zł na rzecz 
wprowadzenia do wykazu „zadań strategicznych dla sportu polskiego” z kwotą 
dofinansowania 8 mln. zł.  
Jednocześnie pojawiła się możliwość dodatkowego dofinansowania inwestycji dla Gminy 
Oborniki oraz Powiatu Słupeckiego, określonych w części B w poz. 15 i poz. 16 załącznika 
do niniejszej uchwały  
 
Należy podkreślić, że Ministerstwo z dużą powagą odnosi się do kryteriów wyboru zadań, 
standardowych kosztów realizacji poszczególnych obiektów, maksymalnych kwot 
dofinansowania, realizowanych na terenie Wielkopolski inwestycji. Są to zasady istotne, 
potrzebne i celowe ale zgodnie z polityką resortu winny być spójne z określonymi przez 
Ministerstwo wytycznymi. 
Wprowadzenie dwóch zadań dla Gminy Oborniki i Starostwa Słupeckiego odbędzie się na 
podstawie dodatkowo przyznanych województwu środków finansowych. 
  W związku z powyższym, dokonanie sugerowanej przez Ministerstwo Sportu i 
Turystyki korekty kwot dofinansowania jak również wprowadzenie do „Programu 
dodatkowych zadań jest w pełni uzasadnione. 
  


