UCHWAŁA NR XXIII/334/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudziądz
Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649,
2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695), uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Gminie Grudziądz pomocy finansowej z budżetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w 2020 r. w formie dotacji celowej w wysokości 500 000,00 złotych
na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi”.
§ 2. Ogólna wartość pomocy finansowej nie może przekroczyć 50% wartości
całkowitej zadania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest udzielenie pomocy finansowej Gminie Grudziądz na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi”.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Pomoc finansowa udzielana jest na podstawie przepisów ustawy o samorządzie
województwa i ustawy o finansach publicznych.
Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
Województwo może udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej innym jednostkom
samorządu terytorialnego.
Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań
określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową
dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Ponadto art. 220 ust. 1 tej samej ustawy stanowi, iż z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu
terytorialnego w formie dotacji celowej albo pomocy rzeczowej.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Konsultacje nie są wymagane.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W dniu 15 kwietnia 2020 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór
wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego
polegających na budowie przyszkolnych sal sportowych.
Wśród złożonych wniosków realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
w zakresie infrastruktury sportowej znajduje się zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”. Gmina Grudziądz rozpoczęła realizację wyżej
wymienionego zadania w bieżącym roku, a termin jego zakończenia planowany jest na rok
2022. W ramach inwestycji obok budynku szkoły powstanie nowy obiekt budowany
o powierzchni użytkowej 1340,20m2 złożony z sali gimnastycznej (o wymiarach areny 15 x
25 m) z widownią na 42 miejsca siedzące, pomieszczenia szatniowo-socjalne, pomieszczenia
obsługowe (magazyny, pomieszczenia sanitarne, komunikacyjne). Sala gimnastyczna będzie
obiektem parterowym, pozostała część obiektu dwukondygnacyjna: zaplecze, trybuny oraz
pomieszczenia techniczne. Dodatkowo, w tej części powstaną 4 pomieszczenia przeznaczone
na sale lekcyjne (koszt niekwalifikowany). Obiekt połączony zostanie łącznikiem
z budynkiem istniejącej Szkoły Podstawowej.
Do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi uczęszcza 184 uczniów. Szkoła nie posiada żadnej
zamkniętej infrastruktury sportowej, czym wpisuje się w jeden z dwóch priorytetów zasad
dotyczących oceny złożonych wniosków.
W związku z faktem, iż zadanie inwestycyjne przedłożone przez wójta Gminy Grudziądz do
dofinansowania ze środków Samorządu Województwa, wiąże się z rozwojem infrastruktury
sportowej na terenie województwa oraz zapewnia możliwość właściwego przeprowadzania
zajęć wychowania fizycznego w ramach systemu edukacji i dodatkowych pozalekcyjnych
zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (w tym zawodów sportowych), udziela się Gminie
Grudziądz pomocy finansowej w roku 2020 w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 36,04%

tegorocznego zaangażowania środków finansowych w kwocie 1 387 289,72 zł. Proponowane
dofinasowanie wynosi 10,50% wartości całkowitej zadania, która opiewa na kwotę
4 760 164,64 zł.
5. Ocena skutków regulacji:
Środki zostały zabezpieczone w budżecie Województwa w ramach zadania pn. „Mała
architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych – wsparcie
finansowe”.

