
 
UCHWAŁA NR 1977 / 2020 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia 12  marca 2020 roku 

 

w sprawie: przyjęcia listy rankingowej projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków 

na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej 

(lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy województwa 

wielkopolskiego w 2020 roku. 

 

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.) oraz  § 11 ust. 3 regulaminu naboru wniosków na 

dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych 

przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2020 roku, stanowiącego załącznik do  

uchwały nr 1550/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2019 r.  

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury 

sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego 

w 2020 roku, zmienionej uchwałą nr 1642/2019 r. z dnia 13 grudnia 2019 r., Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się listę rankingową projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków na 

dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), stanowiącą 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Decyzję o wyrażeniu zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy 

finansowej Wnioskodawcom podejmuje Sejmik Województwa Wielkopolskiego w formie 

uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Uzasadnienie do uchwały nr 1977 /2020 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

Z dnia 12 marca 2020 roku 
 

w sprawie: przyjęcia listy rankingowej projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków 

na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej 

(lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy województwa 

wielkopolskiego w 2020 roku. 

 
Uchwałą nr 1550/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 1642/2019 z dnia 
13 grudnia 2019 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił naboru wniosków na 
dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej). 
 
W terminie określonym § 4 ust. 4 regulaminu naboru wniosków, stanowiącym załącznik do  
ww. uchwał, złożonych zostało 20 wniosków. Wszystkie spełniły wymogi formalne i zostały 
dopuszczone do oceny merytorycznej. Dwie jednostki samorządu terytorialnego wycofały 
wnioski w trakcie naboru (wnioskodawcy poinformowali o przełożeniu zadania na rok 2021). 
 
Na posiedzeniu w dniach 3 marca 2020 roku oraz 9 marca 2020 roku Komisja, powołana 
uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1935/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku, 
dokonała oceny wniosków zgodnie z kryteriami wymienionymi w § 10 regulaminu naboru. 
Lista rankingowa, o której mowa § 11 regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
W budżecie województwa na rok 2020 zaplanowano kwotę 2 000 000 zł na dofinansowanie 
zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy 
województwa wielkopolskiego w 2020 roku.  
Z powyższej puli dla projektów rekomendowanych do dofinansowania z listy rankingowej 
zaproponowano łączną kwotę 1 978 000 zł. 
 
Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni 
uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


