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UCHWAŁA NR XXXII/476/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej
Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021”
Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1668) 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 2021 r. poz. 305), uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej 23 jednostkom samorządu terytorialnego na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury
Sportowej – Edycja 2021” w łącznej kwocie 550 000,00 zł. Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym
przyznano dotację, określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Elżbieta Piniewska
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/476/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 maja 2021 r.

Kujawsko-Pomorska
Mała Infrastruktura Sportowa
EDYCJA 2021
Jednostek Samorządu
Terytorialnego

Nazwa zadania

Planowana
wartość zadania*

Dofinansowanie

1

Gmina Waganiec

Przebudowa nawierzchni wraz z
odtworzeniem linii, montażem
piłkochwytów oraz wymiana
oświetlenia na boisku Orlik w
Zbrachlinie

120 000,00

38 000,00

2

Gmina Bobrowo

Wykonanie ogrodzenia oraz montaż
piłkochwytów oraz bramek do piłki
nożnej na boisku w Brudzawach

50 064,00

15 000,00

3

Gmina Zbiczno

Urządzenia street workout w
miejscowości Sumowo

12 600,00

6 000,00

4

Gmina Dobrcz

Wykonanie przebudowy boiska do
piłki siatkowej w Zalesiu

72 494,00

10 000,00

5

Gmina Białe Błota

Budowa skate parku oraz elementów
placu zabaw w miejscowości Przyłęki

199 569,00

22 000,00

6

Miasto Chełmno

Wykonanie oświetlenia w technologii
LED kortów tenisowych

100 000,00

37 000,00

7

Gmina Stolno

Wykonanie nawierzchni z tworzywa
syntetycznego na boisku sportowym
przy Szkole Podstawowej w Stolnie

147 410,00

42 000,00

L.p.
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8

Gmina Chełmno

Montaż piłkochwytów na boisku
sportowym w Podwiesku oraz
systemu nawadniania boiska
sportowego w Starogrodzie

9

Gmina Ciechocin

Budowa wielofunkcyjnego boiska
sportowego w miejscowości Nowa
Wieś

199 923,00

28 000,00

10

Gmina Golub-Dobrzyń

Zakup i montaż budynku
magazynowo-szatniowego przy
boisku do piłki nożnej we Wrockach
oraz zakup i montaż 3 urządzeń
siłowych przy boisku w Nowej Wsi
wraz z naprawą piłkochwytu

82 410,00

16 000,00

11

Gmina Gruta

Boisko do siatkówki plażowej na plaży
w Grucie

60 408,00

16 000,00
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Gmina Grudziądz

Budowa pomieszczeń szatniowosocjalnych przy boisku sportowym w
miejscowości Szynych

60 000,00

18 000,00

13

Gmina Rogóźno

Montaż siłowni zewnętrznej oraz
placu zabaw w miejscowości
Szembruczek

60 000,00

19 000,00

14

Powiat Inowrocławski

Budowa siłowni zewnętrznych przy 3
szkołach powiatu inowrocławskiego

105 496,00

45 000,00

15

Gmina Bobrowniki

Budowa mini boiska do siatkówki
plażowej i mini boiska do piłki nożnej
dla dzieci w miejscowości Bobrowniki

79 996,00

35 000,00

16

Gmina Chrostkowo

Budowa siłowni zewnętrznej w
miejscowości Makówiec

34 003,00

16 000,00

17

Gmina Nakło nad Notecią

Zagospodarowanie terenu
rekreacyjno-sportowego w
miejscowości Michalin

135 517,00

22 000,00

18

Gmina Mrocza

Montaż siatek osłonowych
(piłkochwyty) oraz 4 słupków
oświetleniowych wraz z oprawami na
terenie boiska sportowego w Mroczy

107 994,00

27 000,00

19

Gmina Skrwilno

Zakup stałej 4-rzędowej trybuny
zewnętrznej z zadaszeniem

79 310,00

29 000,00

Wymiana ogrodzenia kompleksu 3
kortów tenisowych znajdujących się
Gmina Sępólno Krajeńskie
na terenie Centrum Sportu i Rekreacji
w Sępólnie Krajeńskim

55 011,00

19 000,00

12

20

21

Miasto Chełmża

Budowa boiska sportowego do gry w
kajak polo

30 134,00

12 000,00

22

Gmina Brześć Kujawski

Urządzenie boiska do piłki nożnej przy
ul. Brzeskiej w Wieńcu

200 000,00

38 000,00

23

Gmina Izbica Kujawska

Budowa nawodnienia boiska
sportowego w Izbicy Kujawskiej

105 654,00

27 000,00

2 167 947,00

550 000,00

Łącznie
* szacowana wartość zadania, której wartość może ulec zmianie na etapie projektowania/realizacji
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Uzasadnienie
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu
terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach realizacji zadania pn. „Kujawsko-Pomorska
Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2021”
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 latach 2018-2020 Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego postanowił udzielić pomocy finansowej
jednostkom samorządu terytorialnego przy realizacji 76 niewielkich inwestycji o charakterze i funkcjach
sportowo-rekreacyjnych, których wartość całkowita nie przekraczała 150 tys. zł w ramach programu
„Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”.
Powyższa inicjatywa została pozytywnie odebrana nie tylko przez przedstawicieli jst, ale i mieszkańców
miejscowości, w których powstały obiekty małej infrastruktury sportowej, która jest tą najbliższą, najbardziej
dostępną i najefektywniejszą. Chcąc w dalszym ciągu uczestniczyć w rozwoju infrastruktury o charakterze
sportowo-rekreacyjnym 24 marca 2021 roku Zarząd Województwa ogłosił nabór wniosków dla jednostek
samorządu terytorialnego pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2021” oferując
możliwość dofinansowania ich budowy.
W wyznaczonym terminie 39 podmiotów zgłosiło 45 przedsięwzięć o charakterze sportowo-rekreacyjnym na
łączną kwotę ponad 3,6 mln zł.
Mając na względzie, iż w 2021 roku w budżecie województwa na ten cel zabezpieczono środki finansowe
w kwocie 550 tys. zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wytypował 23 projekty. Ponadto, przy
podziale środków finansowych oraz określeniu wysokości dofinansowania, wzięto pod uwagę sportowy
charakter zadania, fakt czy jednostka samorządu terytorialnego w latach poprzednich otrzymywała
dofinansowanie ze środków finansowych będących w gestii Województwa Kujawsko-Pomorskiego czy idea
realizacji zadania jest oddolną inicjatywą społeczności lokalnej. Ponadto przyjęto zasadę, iż kwota
dofinasowania nie może przekroczyć 50% wartości zadania.
5. Ocena skutków regulacji:
Środki w wysokości 550 000,00 zł zostały zabezpieczone w budżecie Województwa w ramach zadania pn.
„Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych – wsparcie finansowe”.
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