
 
 

Uchwała Nr IV/ 48 / 11 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  21 lutego 2011 r. 
 
 
w sprawie:  wyraŜenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 
                  pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz  zawarcia 
                  w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim  
                  a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu budowy 
                  obiektów  sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w roku 2011. 
 
 
           Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 w związku z art. 240 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),  Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
WyraŜa się zgodę na przekazanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 
wymienionym w załączniku do niniejszej uchwały  w wysokości i na zadanie związane          
z budową kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą  towarzyszącą w ramach 
programu „Moje Boisko ORLIK 2012” w dziale 926 rozdział 92601 § 6300 –  „Obiekty 
sportowe” na łączną kwotę: 3 663 000,- zł 
 

§ 2. 
 
UpowaŜnia 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 Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        Uzasadnienie  
do Uchwały IV / 48 / 11 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia  21 lutego 2011 r. 

 

 

 „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” jest rządowo – samorządowym programem 
budowy wielofunkcyjnych kompleksów boisk sportowych, kierowanym do wszystkich 
jednostek samorządu terytorialnego. Program przewiduje wybudowanie do 2012 roku 
przynajmniej jednego kompleksu boisk w kaŜdej polskiej gminie pod warunkiem wyraŜenia 
woli przystąpienia do programu  przez zainteresowane samorządy. 

 
 Kompleks składa się z boiska piłkarskiego o wymiarach 62 x 30 pokrytego sztuczną 
trawą, wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach            
44 x 22  lub 31 x 19 wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym. Cały teren jest opłotowany           
i oświetlony. 
  
 W wyniku przeprowadzonego w styczniu 2008 r. naboru, jednostki samorządowe 
Wielkopolski złoŜyły wstępne aplikacje dla 257 obiektów. 
  
 Projekt budŜetu województwa wielkopolskiego na rok 2011 pozwala na udzielenie 
pomocy finansowej 70 jednostkom samorządu terytorialnego. Do Departamentu Sportu           
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wpłynęło 55 
wniosków, z czego 28 z jednostek samorządu terytorialnego, które na swoim terenie nie 
posiadają jeszcze Orlika. 20 z nich zostało wprowadzonych na listę beneficjentów uchwałą 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w styczniu 2011 roku. Pozostałe 8 jednostek 
samorządu terytorialnego złoŜyło w Departamencie oświadczenia o dostarczeniu 
brakujących załączników do końca lutego 2011 roku. 
 Dodatkowo uchwała wprowadza na listę beneficjentów Powiat Wolsztyński 
(lokalizacja w Powodowie), Miasto Piła oraz Gmina Rawicz jako jednostki, które do 
programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przystępują po raz kolejny. 
 Z uwagi na czas trwania procedur przetargowych i wykonawczych, podjęcie stosownej 
uchwały w lutym 2011 roku jest jak najbardziej wskazane i uzasadnione.  
  

  

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                          
      

 
 
 
 

      



 
                                    Załącznik 

           do Uchwały Nr IV / 48// 11                   
                                                                                                          Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

                                                                                                z dnia  21 lutego 2011 r. 
 
 
 

Wykaz 
jednostek samorządu terytorialnego Województwa Wielkopolskiego, 

objętych w 2011 r.  programem budowy obiektów sportowych 
„MOJE BOISKO –  ORLIK 2012” 

przewidzianych do udzielenia pomocy finansowej  
i zawarcia w tej mierze umów 

 
 

Lp. Jednostka samorządowa 
Kwota 
dofinansowania 

Lokalizacja 

1 Gmina Czempiń 333 000,- Borowo 
2 Gmina KrzyŜ Wielkopolski 333 000,- KrzyŜ Wlkp. 
3 Gmina Kwilcz 333 000,- Kwilcz 
4 Miasto Obrzycko 333 000,- Obrzycko 
5 Miasto Piła 333 000,- Piła 
6 Gmina Pyzdry 333 000,- Pyzdry 
7 Gmina Rawicz 333 000,- Rawicz 

 8 Gmina Ryczywół 333 000,- Ryczywół 
9 Gmina Skulsk 333 000,- Skulsk 
10 Gmina Turek  333 000,- Słodków 
11 Powiat Wolsztyński 333 000,- Powodowo 

               
     Razem:               3 663 000,- zł 
 
 
 
 

     


