
 
 

             
    

 
Uchwała Nr VI/ 84/2011 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia  18 kwietnia  2011 roku 

 
      
 
 
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. 

 
 
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 zmian.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
WyraŜa 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  2 350 000 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 nr VI / 84/2011 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18 kwietnia  2011r. 
 
 

Uchwała dotyczy trybu udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom 
samorządu terytorialnego  zg. z art. 216 ust. 2, pkt. 5 ustawy o finansach publicznych (Dz. U.  
Nr. 157 poz. 1240). 
  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 budŜecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2011: 

 
- w dziale 926      -„Kultura Fizyczna” 

w rozdz. 92605  -„Zadania w zakresie kultury fizycznej” 
w § 2710            - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących  
  Plan: 1 500 000 zł. rozdysponowano 1 350 000,- zł. pozostaje „  150 000,- zł.” 

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

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  
 i zakupów inwestycyjnych w wysokości  1 000 000,- zł. rozdysponowano  
 1 000 000,- zł. pozostało „ 0 ”,-zł. 
 

 Przy podziale środków finansowych na zadania ujęte w przedmiotowej uchwale  
brano pod uwagę głównie następujące kryteria: 
 

- znaczenie obiektu dla organizacji wszelkiego rodzaju form propagowania kultury fizycznej  
 w środowisku lokalnym,  
- zapewnienie środków własnych na realizację zadania ze strony jednostek samorządowych, 
- posiadanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na wykonanie przedmiotowego 

zadania, 
- szczególny nacisk połoŜony został na obiekty kubaturowe ( hale, sale, pawilony sportowe) 
     oraz obiekty otwarte połoŜone w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych, 
-    szczególną uwagę poświęcono zadaniom związanym z obiektami dotyczącymi lekkiej atletyki, 

       oraz wymianie nawierzchni urazogennej (nawierzchnie bitumiczne, asfaltowe, ŜuŜlowe, klepiska) 
 na nawierzchnie syntetyczne (poliuretan, sztuczna trawa) 

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 powyŜszym podjęcie  uchwały jest uzasadnione. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik 
do  uchwały nr: VI / 84 /2011 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia  18 kwietnia 2011 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. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” 
 
I.  § 2710   -    dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
                       samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących,  
                       w tym: 

     
1.  Miasto Sulmierzyce      dotacja w wysokości  128 000,- zł.   
      prace remontowe adaptujące budynek kotłowni na salę ćwiczeń 
2.  Gmina Kłodawa     dotacja w wysokości            100 000,- zł. 
      remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Kłodawie 
3.  Gmina Pakosław     dotacja w wysokości             94 000,- zł. 
      wymiana nawierzchni asfaltowej boiska sportowego na poliuretan przy  SP w Chojnie 
4.  Gmina Tarnowo Podgórne    dotacja w wysokości               89 000,- zł. 
      renowacja boiska sportowego w Lusówku 
5.  Gmina Osieczna     dotacja w wysokości    75 000,- zł. 
      remont boiska sportowego i bieŜni lekkoatletycznej w Osiecznej 
6.  Gmina ChodzieŜ     dotacja w wysokości               73 000,- zł. 
      wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na poliuretan w Oleśnicy 
7.  Powiat Słupecki     dotacja w wysokości               65 000,- zł. 
      remont nawierzchni boiska sportowego Zesp. Szkół Zawodowych w Słupcy (poliuretan) 
 8. Powiat Ostrowski     dotacja w wysokości               60 000,- zł. 
       remont nawierzchni boiska oraz bieŜni lekkoatletycznej w Przygodzicach (poliuretan) 
 9. Miasto Piła      dotacja w wysokości               59 000,- zł. 
       remont podłogi w hali sportowej przy ul. śeromskiego w Pile 
10. Gmina Trzcinica      dotacja w wysokości               59 000,- zł. 
       remont boiska sportowego (poliuretan) w Laskach 
11. Gmina Krzykosy     dotacja w wysokości               56 000,- zł. 
       remont zaplecza szatniowo-sanitarnego Zespołu Szkół w Krzykosach  
12. Gmina Strzałkowo         dotacja w wysokości               47 000,- zł. 
        wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie 
13. Gmina Gostyń     dotacja w wysokości               39 000,- zł. 
        remont kręgielni sportowej w Gostyniu 
14. Gmina Kaźmierz      dotacja w wysokości               37 000,- zł. 
      remont salki parafialnej na cele sportowe w Bytyniu 
15. Powiat Nowotomyski    dotacja w wysokości                   33 000,- zł.   
       remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu 
16. Gmina Krotoszyn     dotacja w wysokości               30 000,- zł. 
        II etap remontu zespołu szatniowego CSiR Wodnik w Krotoszynie 
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17. Gmina Oborniki Wlkp.    dotacja w wysokości                27 000,- zł. 
        remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem SP nr 3 w Obornikach 
18. Gmina Pobiedziska     dotacja w wysokości                24 000,- zł. 

               remont sanitariatów OSiR w Pobiedziskach 
19. Miasto Słupca     dotacja w wysokości        22 000,- zł. 
        remont strzelnicy sportowej w Słupcy 
20. Gmina Kępno     dotacja w wysokości      19 000,- zł. 
        remont sali gimnastycznej w Hanulinie 
21. Gmina Pyzdry     dotacja w wysokości      18 000,- zł. 
         remont i wyposaŜenie salki gimnastycznej w Pyzdrach 
22. Gmina Lipno     dotacja w wysokości      17 000,- zł. 
         remont boiska sportowego w Ratowicach 
23. Gmina Lwówek     dotacja w wysokości      17 000,- zł. 
         remont salki sportowej OSiR w Lwówku 
24 .Gmina Trzemeszno    dotacja w wysokości       16 000,- zł. 
         remont zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz parkietu hali sportowej w Trzemesznie 
25. Gmina Zaniemyśl     dotacja w wysokości                15 000,- zł. 
        instalacji automatycznego nawadniania boiska sportowego w Zaniemyślu 
26. Gmina Złotów     dotacja w wysokości     15 000,- zł. 
        remont zaplecza szatniowego boiska sportowego w Zalesiu 
27. Gmina Miłosław     dotacja w wysokości     13 000,- zł. 
        remont sanitariatów sali gimnastycznej w Miłosławiu 
28. Gmina Kleczew     dotacja w wysokości     12 000,- zł. 
       malowanie pomieszczeń wewnętrznych hali sportowej OSiR w Kleczewie 
29. Gmina Śmigiel     dotacja w wysokości     12 000,- zł. 
        przebudowa pomieszczenia gospodarczego na szatnie w Spławiu 
30. Gmina Wyrzysk     dotacja w wysokości     12 000,- zł. 
        remont zaplecza szatniowego boiska sportowego w Osieku n/.Notecia 
31. Gmina Grzegorzew     dotacja w wysokości     11 000,- zł 
        remont pomieszczeń szatniowo-socjalnych w Barłogach 
32. Gmina Lisków     dotacja w wysokości     10 000,- zł. 
        remont ogólnodostępnego boiska sportowego w Zakrzyniu 
33. Gmina Nekla     dotacja w wysokości       9 000,- zł. 
        remont zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska sportowego w Nekli 
34. Gmina Kościan     dotacja w wysokości       8 000,- zł. 
        remont boiska piłki siatkowej plaŜowej w m-ści  Turew 
35. Gmina ŁobŜenica     dotacja w wysokości       8 000,- zł. 
        remont zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu miejskiego w ŁobŜenicy 
36. Gmina Pniewy     dotacja w wysokości       8 000,- zł. 
        ocieplenie zespołu szatniowo-sanitarnego stadionu sportowego w Pniewach 
37. Gmina Turek     dotacja w wysokości       7 000,- zł. 
        wymiana nawierzchni sali gimnastycznej w Turkowicach 
38. Gmina Krzywiń     dotacja w wysokości       6 000,- zł. 
        remont nawierzchni sportowej sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Krzywiniu 
 
                Razem:     1 350 000,- zł. 

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

 
1. Gmina Tarnówka     dotacja w wysokości              130 000,-zł. 
     budowa hali wid. sportowej 44 x 22 w Tarnówce 
2. Gmina Stęszew     dotacja w wysokości              120 000,-zł. 
     budowa boiska hokeja na trawie w Stęszewie (sztuczna trawa) 
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3. Powiat Obornicki     dotacja w wysokości              100 000,-zł. 
     wygłuszenie wybudowanej hali sportowej 36 x 19 w Obornikach Wlkp. 
4. Gmina Rychtal     dotacja w wysokości              100 000,-zł. 



     budowa hali sportowej 36 x 18 w Rychtalu 
5. Gmina Witkowo     dotacja w wysokości              100 000,-zł. 
     wyposaŜenia w sprzęt sportowy hali 44 x 22 w Witkowie 
6. Powiat Jarociński     dotacja w wysokości             100 000,- zł. 
     budowa hali sportowej 36 x 18 w Jarocinie 
7. Gmina Ostrów Wlkp.     dotacja w wysokości    80 000,- zł. 
     budowa sali gimnastycznej 29 x 16 w Topoli Małej 
8. Powiat Kolski      dotacja w wysokości    80 000,- zł. 
      budowa hali sportowej 28 x 18,5 w Kole 
9. Gmina Krobia      dotacja w wysokości    68 000,- zł. 
      adaptacja pomieszczeń kotłowni na salę sportową w Krobi 

     10. Gmina Powidz     dotacja w wysokości    50 000,- zł. 
      budowa infrastruktury rekreacyjno sportowej w Powidz 

     11. Gmina Sieroszewice     dotacja w wysokości    40 000,- zł. 
      budowa sali sportowej 26 x 14 w Wielowsi 

     12. Gmina Chrzypsko Wielki    dotacja w wysokości    20 000,- zł. 
      zakończenie budowy boiska sportowego w Chrzypsku Wielkim 

    13. Gmina Wolsztyn     dotacja w wysokości    12 000,- zł. 
      zakup pomostu pływającego dla rozwoju kajakarstwa w Wolsztynie 

 
                  Razem:     1 000 000,- zł. 

 
 
 
 
 

 


