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SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia ................................... 2014 roku 

 
 
 

Zmieniająca uchwałę NR XL/950/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 22 kwietnia 2014 r w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy 
Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2014”. 
 
 
Na podstawie art.14 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa ( Dz. U. z 2013 r poz. 596 z późn. zm.), w związku z § 3  pkt 1 
Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r.  
w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
(Dz. U. Nr 156 poz.1051 ),  
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

 uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Przyjmuje się „Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 
Podkarpackiego na rok 2014” (obejmujący zadania kontynuowane z lat 
ubiegłych i nowe do 2016 roku) w brzmieniu ustalonym w załączniku do 
niniejszej   uchwały. 

2. Zarząd Województwa Podkarpackiego może w trakcie roku dokonywać zmian 
finansowych w zadaniach będących w „Programie”, nie zwiększając kwoty 
dofinansowania w przypadku: otrzymania dodatkowego limitu środków  
z Ministerstwa Sportu i Turystyki, rezygnacji realizatora inwestycji z części lub 
całości dofinansowania, zmiany terminu wykorzystania przydzielonych 
środków związanych z przesunięciem zakończenia całego zadania. 

 
§ 2 

 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 UZASADNIENIE    
 
 
 

Minister Sportu i Turystyki pismem z dnia 23 sierpnia 2014   r. znak:  

DIS-WIR/4710/12/2013/30 zwiększył  limit środków z Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej dla Województwa Podkarpackiego  o kwotę 400 tys. zł.  

           W związku z tym proponuje się wprowadzenie następujących zmian  

w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2014 rok: 

1) zwiększyć dofinansowanie dla Powiatu Sanockiego na zadanie; „ Budowa hali 

sportowej przy I LO w Sanoku” o kwotę 180 tys. zł.( pkt 16 załącznika Nr1) – 

zakończenie zadania nastąpi w bieżącym roku 

2) zwiększyć dofinansowania  dla Gminy Zagórz na zadanie „ Budowa 

wielofunkcyjnych boisk szkolnych przy SP Czaszyn, Łukowe, Mokre” o kwotę 

120 tys. zł ( pkt 14 załącznika Nr 1 – inwestycje noworozpoczynane) – 

zakończenie zadania nastąpi w bieżącym roku 

3) przyjąć do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego 

Gminę Nisko i Miasto Rzeszów ( pkt 1 i 3 załącznika Nr 2), - zadania z listy 

rezerwowej, a tym samym zlikwidować załącznik nr 2 do uchwały gdyż  Gmina 

Ulanów, będąca na liście rezerwowej nie złożyła wniosku do Ministerstwa.  

Podmioty oczekujące na liście rezerwowej mają złożone wnioski o dofinansowanie 

do Ministerstwa Sportu i Turystyki , zgodnie z wytycznymi  Ministra  i są w trakcie 

realizacji zadań. 

 

 

 


