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UCHWAŁA NR .../..../… 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

W RZESZOWIE 
z dnia .......................... r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom 

Działając na podstawie art. 8a i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 t.j.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5  
i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 305 z późn. zm.), 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Udziela się w 2022 roku pomocy finansowej następującym gminom: 
1) Gminie Miasto Dębica, w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych), z przeznaczeniem na zakup tablicy na wyniki i oświetlenia lodowiska;  
2) Gminie Miasto Łańcut, w wysokości 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 

złotych), z  przeznaczeniem na zakup certyfikowanych koszy do gry 
w koszykówkę; 

3) Gminie Miasto Przemyśl, w wysokości 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt 
tysięcy złotych), z przeznaczeniem na zakup certyfikowanych koszy do gry 
w koszykówkę; 

4) Gminie Miasto Sanok, w wysokości 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy 
złotych), z przeznaczeniem na zakup pojazdu czyszczącego i wygładzającego 
lód; 

5) Gminie Miasto Ustrzyki Dolne, w wysokości 120 000 zł (słownie: sto 
dwadzieścia tysięcy złotych), z przeznaczeniem na zakup pojazdu do 
utwardzania i przygotowania tras narciarskich. 

§ 2 

Szczegółowe zasady udzielenia pomocy, termin przekazania środków oraz ich 
rozliczenie określone zostaną w  umowie o udzieleniu pomocy finansowej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
  



Uzasadnienie 

Decyzją Ministra Sportu, Województwo Podkarpackie będzie gospodarzem 

XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych w 2023 roku (czyli 

Mistrzostw Polski w kategorii juniora młodszego).  

Olimpiada obejmuje rozegranie zawodów finałowych w 15 dyscyplinach w okresie od 

stycznia do marca. Weźmie w nich udział blisko 1200 zawodników z całej Polski. 

Miejscem rozgrywania OOM na terenie woj. podkarpackiego będą: Łańcut, Dębica, 

Przemyśl, Sanok i Ustrzyki Dolne. 

Dla właściwego przeprowadzenia zawodów konieczne jest doposażenie przyszłych 

aren zmagań sportowców, stąd wsparcie dla samorządów przekazywane niniejszą 

uchwałą. Co ważne, samorządy te będą partycypowały w kosztach zakupu tego 

sprzętu. Planowane wsparcie obejmuje: 

• Gminę Miasto Dębica, gdzie rozegrane zostanie łyżwiarstwo figurowe i curling 

– 50 000 zł na zakup tablicy na wyniki i oświetlenia lodowiska, 

• Gminę Miasto Łańcut, gdzie rozegrana zostanie koszykówka kobiet – 70 000 zł 

na zakup certyfikowanych koszy do gry w koszykówkę, 

• Gminę Miasto Przemyśl, gdzie rozegrana zostanie koszykówka mężczyzn – 

70 000 zł na zakup certyfikowanych koszy do gry w koszykówkę, 

• Gminę Miasto Sanok, gdzie rozegrane zostaną: hokej na lodzie, łyżwiarstwo 

szybkie na torze długim i łyżwiarstwo szybkie na torze krótkim – 400 000 zł na 

zakup maszyny do czyszczenia i wygładzania lodu, 

• Gminę Miasto Ustrzyki Dolne, gdzie rozegrane zostanie narciarstwo biegowe 

i alpejskie – 120 000 zł na zakup pojazdu do utwardzania i przygotowania tras 

narciarskich. 

Pozostałe dyscypliny, tj. biathlon, skoki narciarskie, kombinacja norweska, snowboard 

oraz saneczkarstwo, ze względu na brak specjalistycznych obiektów sportowych, 

odbędą się poza województwem podkarpackim. 

Łączna wartość pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego 

wynosi 710 000 zł. Środki na ten cel zostały zaplanowane w budżecie Województwa 

jako dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 

W związku z realizacją części zadań przez samorządy, konieczne było dokonanie 

przesunięcia tych środków na stosowny paragraf. Wniosek w tej sprawie został 

złożony do Departamentu Budżetu i Finansów celem zabezpieczenia niezbędnych 

środków na to zadanie. 

 

Klasyfikacja budżetowa: 

 Dział 926  – Kultura fizyczna i sport 
 Rozdział 92605  – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  
 § 6300  – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  


