Elektronicznie podpisany przez:
Ryszard Jakub Bober
dnia 28 maja 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/124/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 maja 2019 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”
Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 512) 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), uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej 17 jednostkom samorządu terytorialnego na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury
Sportowej” w łącznej kwocie 450.000,00 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.

Przewodniczący Sejmiku
Ryszard Bober
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Załącznik do uchwały Nr VI/124/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 27 maja 2019 r.
Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym przyznaje się pomoc finansową w formie dotacji
celowej na zadania inwestycyjne współfinansowane w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej
Infrastruktury Sportowej”

L.p.

Jednostka Samorządu
Terytorialnego

Nazwa zadania

Wartość zadania

Dofinansowanie

1

Miasto Grudziądz

Zakup i montaż wyposażenia siłowni
w pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku
przy ul. Sportowców 1-3

40 000,00

20 000,00

2

Miasto Toruń

Budowa boiska do siatkówki plażowej, piłki
ręcznej, bouble, badmintona, tenisa plażowego
przy ul. Solankowej

45 000,00

20 000,00

3

Gmina Kowalewo Pom.

Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego
w Borównie

149 894,00

40 000,00

4

Miasto Lipno

Modernizacja polegająca na wymianie
ogrodzenia stadionu sportowego przy ul.
Sportowej

93 900,00

40 000,00

5

Gmina Bytoń

Budowa siłowni zewnętrznej przy Klubie
Seniora w Stróżewie

20 000,00

10 000,00

6

Miasto Rypin

Budowa budynku zarządzania i monitoringu
imprez sportowych w Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji

149 999,00

35 000,00

7

Gmina Rypin

Zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla
dzieci w miejscowości Kowalki

14 637,00

7 300,00

8

Gmina Bukowiec

Wykonanie systemów nawadniania płyt boisk
piłkarskich w Bukowcu i Przysiersku

126 033,00

40 000,00

9

Gmina Chełmża

Budowa trybun przy boisku do piłki nożnej
pokrytym sztuczną nawierzchnią
w Kończewicach i Orliku w Pluskowęsach

28 000,00

14 000,00

10

Gmina Czernikowo

Modernizacja wielofunkcyjnego boiska
sportowego w miejscowości Osówka

149 295,00

44 000,00
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11

Gmina Zławieś Wielka

Rozbudowa infrastruktury sportowej
i sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy
Zławieś Wielka, miejscowość Stary Toruń

20 460,00

9 460,00

12

Gmina Śliwice

Budowa Małej Infrastruktury Sportowej przy
Szkole Podstawowej w Lińsku

49 712,00

24 240,00

13

Gmina Brześć Kujawski

Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ul.
Zaułek w Brześciu Kujawskim

100 000,00

30 000,00

14

Gmina Lubanie

Budowa infrastruktury sportowo –
rekreacyjnej w miejscowości Lubanie

51 834,00

25 000,00

15

Gmina Włocławek

Rozbudowa i przebudowa wraz z możliwością
nadbudowy i zmiany konstrukcji dachu
budynku istniejącej szatni sportowej przy
boisku piłkarskim w Kruszynie

149 986,00

45 000,00

16

Gmina Łabiszyn

Budowa wewnętrznego oświetlenia boiska
sportowego

143 516,00

35 000,00

17

Gmina Rogowo

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości
Stary Kobrzyniec

23 007,00

11 000,00

1 355 273,00

450 000,00

Łącznie
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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 „Kujawsko-Pomorskiej
Małej Infrastruktury Sportowej”.
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 roku 2018 Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego postanowił po raz pierwszy udzielić pomocy
finansowej jednostkom samorządu terytorialnego przy realizacji niewielkich obiektów o charakterze
i funkcjach sportowo-rekreacyjnych, których wartość całkowita nie przekracza 150 tys. zł w ramach
„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 20 marca 2019 roku Zarząd Województwa ogłosił nabór wniosków dla jednostek
samorządu terytorialnego pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” oferując możliwość
dofinansowania ich budowy.
W wyznaczonym terminie 21 jednostek samorządu terytorialnego zgłosiło 26 zadań inwestycyjnych na
łączną kwotę ponad 1,8 mln zł.
Mając na względzie, iż w 2019 roku w budżecie województwa na ten cel zabezpieczono środki finansowe
w kwocie 450 tys. zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wytypował 17 projektów. Postanowiono,
iż jednostki samorządu terytorialnego, które zgłosiły dwie lub więcej inwestycji mogą otrzymać pomoc
finansową tylko na jedno zadanie inwestycyjne. Ponadto, przy podziale środków finansowych oraz określeniu
wysokości dofinansowania, wzięto pod uwagę czy inwestycja ma charakter-sportowo-rekreacyjny, czy idea
realizacji zadania jest oddolną inicjatywą społeczności lokalnej oraz czy jednostka samorządu terytorialnego
w latach poprzednich otrzymywała dofinansowanie ze środków finansowych będących w gestii Województwa
Kujawsko-Pomorskiego lub posiada możliwość dofinasowania z innych źródeł. Ponadto przyjęto zasadę, iż
kwota dofinasowania nie może przekroczyć 50% wartości zadania.
5. Ocena skutków regulacji:
Środki w wysokości 450 000,00 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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