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SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia ................................... 2015 roku 

 
 
 

w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 
Podkarpackiego na rok 2015”. 
 
 
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 § 4  pkt 2 
Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r.  
w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań 
inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków 
oraz przekazywania środków z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 
1391),  
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

 uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Przyjmuje się „Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 
Podkarpackiego na rok 2015” (obejmujący zadania kontynuowane z lat 
ubiegłych i nowe do 2018 roku) w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do 
niniejszej   uchwały.  
Załącznik Nr 2 stanowi  Listę Rezerwową. 

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    
 
 
 

Ministerstwo Sportu i Turystyki pismem z dnia 24 lutego 2015   r. znak:  

DIS-WIS/4710/8/2014/IB/11 określiło dla Województwa Podkarpackiego limit 

środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 11 511,0 tys. zł, w tym: 

-  6 107,0 tys. zł na dofinansowanie zadań kontynuowanych  zgodnie z zawartymi 

umowami,  

-  5 404,0  tys. zł na dofinansowanie zadań  nowo-wprowadzonych do planu. 

 Zgodnie z  ogłoszonym 3 grudnia 2014 r.  przez Ministra Sportu i Turystyki 

Programem Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej oraz  Rozporządzeniem   

Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych 

warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań  

z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków 

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w pierwszej kolejności proponuje się  

dofinansować zadania inwestycyjne będące priorytetem MSiT: 

- budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w gminie oraz inwestycje 

sportowe realizowane w gminach o współczynniku G (podstawowych dochodów 

podatkowych na 1 mieszkańca) mniejszym niż 574,07 zł  z dofinansowaniem do 70% 

kosztów kwalifikowanych inwestycji, 

- budowa, przebudowa lub remont obiektów przyszkolnych, 

- budowa pływalni na terenie powiatów, które nie posiadają takiego obiektu, a także 

przebudowa lub remont pływalni, 

 - budowa, przebudowa lub remont obiektów i urządzeń lekkoatletycznych 

- budowa, przebudowa lub remont kortów tenisowych. 

           Mając na uwadze powyższe proponuje się przyjąć do dofinansowania   

29  nowych zadań  z 47 zgłoszonych w czasie naboru. 

           

 

 

 


