
UCHWAŁA NR 3334/2021 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 11 marca 2021 r. 

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 roku 2021. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. 2020 r. 
poz. 1668 ze zm.) oraz § 11 ust.3 Regulaminu naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu 
infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego 
w roku 2021, stanowiącego załącznik do uchwały  2958/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 
26 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu 
infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego 
w roku 2021, 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) wraz z listą zadań rezerwowych, 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.
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Załącznik
do uchwały nr 3334 / 2021

z dnia  11  marca 2021 roku

LP Wnioskodawca nazwa zadania 
wysokość proponowanego 

dofinansowania

1 Gmina Budzyń
Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w 

Budzyniu - Etap III CZĘŚĆ LEKKOATLETYCZNA
300 000,00 zł

2 Gmina Śmigiel Modernizacja Stadionu Miejskiego w Śmiglu 300 000,00 zł

3 Gmina Zagórów
Przebudowa Stadionu Miejskiego w Zagórowie - Budowa bieżni 

lekkoatletycznej oraz budowa skoczni w dal
295 300,00 zł

4 Gmina Miejska Sulmierzyce
Budowa bieżni lekkoatletycznej czterotorowej wraz z bieżnią 

sprinterską oraz infrastrukturą lekkoatletyczną
160 000,00 zł

5 Gmina Suchy Las
Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą przy boisku trawiastym Gminnego Ośrodka Sportu w 
Suchym Lesie

160 000,00 zł

6 Gmina Opalenica
Budowa okólnej bieżni lekkoatletycznej-rekreacyjnej wraz ze 

skocznią do skoku w dal w Opalenicy
160 000,00 zł

7 Gmina Opatówek
Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej 

przy Szkole Podstawowej w Opatówku
100 000,00 zł

8 Powiat Nowotomyski
Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół nr 

1 w Nowym Tomyślu
80 000,00 zł

9 Gmina Mosina
Budowa boiska  lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej 

nr 2 w Mosinie
74 700,00 zł

10 Gmina Września
Budowa bieżni prostej ze skocznią w dal przy Samorządowej Szkole 

Podstawowej nr 1 we Wrześni oraz w Kaczanowie
70 000,00 zł

RAZEM 1 700 000,00 zł

11 Gmina Wijewo
Wykonanie bieżni lekkoatletycznej w ramach zadania 

pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brennie na 
centrum sportowo-rekreacyjne - etap II

-

12 Gmina Rakoniewice Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal w Rostarzewie -

13 Gmina Bralin 
Budowa bieżni sportowej prostej wraz ze skocznią do skoku 

w dal i miejscowości Bralin 
-

14 Gmina Perzów
Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy Zespole Szkół 

w Trębaczowie
-

15 Powiat Międzychodzki
Budowa skoczni do skoku w dal pry Zespole Szkół 

nr 2 w Międzychodzie
-

16 Gmina Śrem
Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie Miejskim w 

Śremie
-

17 Gmina Kostrzyn 
Biegamy i skaczemy! - rozwój infrastruktury lekkoatletyznej 

w Czerlejnie w gminie Kostrzyn
-

Lista rankingowa wniosków

zgłoszonych w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), 
realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w roku 2021 

LISTA REZERWOWA
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18 Gmina i Miasto Krajenka
Budowa bieżni prostej 60m. ze skocznią do skoku w dal przy Szkole 

Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skórce
-

19 Powiat Rawicki Budowa skoczni do skoku w dal i bieżni lekkoatletycznej -

20 Miasto i Gmina Ostrzeszów
Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej 

nr 1 w Ostrzeszowie
-
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Uzasadnienie do uchwały Nr 3334/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 11 marca 2021 r. 

Uchwałą nr 2958/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił 
nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), 
realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku. 

W terminie składnia wniosków, określonym w § 4 ust 4. regulaminu naboru wniosków, stanowiącym 
załącznik do ww. uchwały, złożonych zostało łącznie 21 wniosków. 20 spośród nich spełniło wymogi 
formalne naboru wniosków i zostały dopuszczone do oceny merytorycznej. 

Na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2021 roku Komisja, powołana uchwałą nr 3269/2021 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2021 roku, dokoła oceny wniosków zgodnie z kryteriami 
szczegółowo wymienionymi w § 10 regulaminu naboru. Lista rankingowa, o której mowa w § 
11 regulaminu stanowi załącznik do uchwały. Lista zawiera 10 zadań, którym zaproponowano 
dofinansowanie oraz 10 zadań znajdujących się na liście rezerwowej. 

W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty dofinansowania lub rezygnacji z dofinansowania 
podmiotów 
z listy rankingowej z miejsc 1-10, dofinansowanie może być zaproponowane kolejnym zadaniom, 
umieszczonym na liście rezerwowej (pozycje 11-20). 

W budżecie województwa wielkopolskiego na rok 2021 zaplanowano kwotę 1 700 000 zł na 
dofinansowanie zadań realizowanych w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu 
infrastruktur sportowej (lekkoatletycznej) w dziale 926, rozdziale 92601, § 6300. 

Z powyższej puli dla projektów rekomendowanych do dofinansowania z listy rankingowej 
zaproponowano łączną kwotę 1 700 000 zł.
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