
 
- Projekt -  

Uchwała Nr XLVIII/    /2006 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 24 sierpnia 2006 roku 
 
 
w sprawie: wyra�enia zgody na zawarcie przez Powiat Wodzisławski umowy  

o dofinansowanie przedsi�wzi�cia pod nazw� „Rozbudowa i modernizacja 
kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu �l. 
przy ul. Pszowskiej 92” ze �rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.                     

 
 
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz�dzie powiatowym  
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm.) oraz §3, §7 ust. 6 pkt 3  
i pkt 4 i §10 rozporz�dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005r.  
w sprawie dofinansowania zada� ze �rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  
(Dz.U. nr 28, poz. 237) 

 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1 

 
1. Wyra�a si� zgod� na zawarcie przez Powiat Wodzisławski umowy  

o dofinansowanie przedsi�wzi�cia pod nazw� „Rozbudowa i modernizacja kompleksu 
sportowego Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu �l. przy ul. Pszowskiej 92”            
do kwoty 700.000,00 zł. ze �rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, której 
zabezpieczeniem b�dzie weksel „in blanco”.  

2. W razie wykorzystania �rodków z Funduszu niezgodnie z przeznaczeniem lub nie 
zako�czenia inwestycji w terminie okre�lonym w umowie, Powiat Wodzisławski dokona 
zwrotu kwoty otrzymanej ze �rodków Funduszu, wraz z odsetkami w wysoko�ci 
okre�lonej jak dla zaległo�ci podatkowych, naliczonymi od dnia otrzymania tych �rodków 
do dnia ich zwrotu, z dochodów własnych lub z cz��ci o�wiatowej subwencji ogólnej. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie uchwały  nr XLVIII/      /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  
24 sierpnia 2006 roku w sprawie: wyra�enia zgody na zawarcie przez Powiat 
Wodzisławski umowy o dofinansowanie przedsi�wzi�cia pod nazw� „Rozbudowa  
i modernizacja kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu �l. 
przy ul. Pszowskiej 92” ze �rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
 
 
 

Inwestycja polegaj�ca na rozbudowie i modernizacji kompleksu sportowego przy  
ul. Pszowskiej 92 w Wodzisławiu �l. jest obj�ta Wieloletnim Programem Inwestycyjnym. 
Realizacja tej inwestycji została przewidziana na lata 2006-2007.  
Powy�sza inwestycja została uj�ta w Wojewódzkim Programie Rozwoju Bazy Sportowej 
uchwalonym przez Sejmik Województwa �l�skiego w dniu 22.05.2006r.  
Powy�sze umo�liwiło ubieganie si� przez Powiat Wodzisławski o dofinansowanie tej 
inwestycji ze �rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (pa�stwowy fundusz celowy), 
którego dysponentem jest Minister Sportu, a �rodki pochodz� z odpisów . 
Szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania na modernizacj�, remonty i inwestycje 
obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu w�ród dzieci, młodzie�y i osób 
niepełnosprawnych, tryb składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania �rodków 
na realizacj� zada� okre�la rozporz�dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 
lutego 2005 r. w sprawie dofinansowania zada� ze �rodków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. 
Marszałek Województwa �l�skiego pozytywnie zaopiniował przekazanie dofinansowania w 
wysoko�ci 700.000,00 zł., z czego na bie��cy rok przypadałoby 100.000,00 zł, za� 600.000,00 
zł. na rok 2007. 
Jednym z wymogów stawianych przez rozporz�dzenie jest zobowi�zanie wnioskodawcy do 
zwrotu otrzymanej kwoty ze �rodków Funduszu, wraz z odsetkami w wysoko�ci okre�lonej 
jak dla zaległo�ci podatkowych, naliczonymi od dnia otrzymania tych �rodków do dnia ich 
zwrotu, je�eli wnioskodawca: 
a) wykorzysta �rodki z Funduszu niezgodnie z przeznaczeniem, 
b) nie zako�czy inwestycji w terminie okre�lonym w umowie; 
oraz zobowi�zanie do ustanowienia zabezpieczenia wykonania przez wnioskodawc� 
zobowi�zania okre�lonego powy�ej. 
Ponadto dysponent Funduszu wymaga, by uchwał� wła�ciwej rady upowa�ni� do zawarcia 
umowy oraz podj�� decyzj� o sposobie zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy 
obejmuj�cej przekazanie dofinansowania. 
 
Wniosek w sprawie uzyskania dofinansowania, po uzyskaniu pozytywnej opinii Marszałka 
Województwa �l�skiego, został przez Powiat zło�ony  w Ministerstwie Sportu. 
Powy�sze jest niezb�dne do rozpatrzenia powołanego wniosku przez Ministerstwo Sportu  
i Bank Gospodarstwa Krajowego oraz do podpisania umowy przez Powiat Wodzisławski. 
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