
- Projekt - 
Uchwała nr XVI/….. /2012 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 marca 2012 roku 

 
w sprawie:   udzielenia ze środków budżetu Powiatu pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Miasta Pszów na realizację zadania inwestycyjnego w ramach 
Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” .    

  
Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 
2 pkt 5 i art. 220  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity 
Dz. U z 2009r. nr 157, poz. 1240) oraz art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 80, poz. 526 późn. zm.) 
  

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

  
Udziela się ze środków budżetu Powiatu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 
Miasta Pszów na realizację zadania inwestycyjnego – boiska sportowego przy                                
ul. Kraszewskiego w Pszowie w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w wysokości 
170 000,00 zł brutto.  

§ 2 
 
Szczegółowe warunki przekazania, wykorzystania i rozliczenia pomocy finansowej zostaną 
określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Pszów.  
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do projektu uchwały Nr XVI/…… /2012 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 marca  2012 r. 

 
w sprawie: udzielenia ze środków budżetu Powiatu pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Miasta Pszów na realizację zadania inwestycyjnego w ramach 
Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”      

 

Burmistrz Miasta Pszów pismem z dnia 12 sierpnia 2011r. zwrócił się do Starosty 

Powiatu Wodzisławskiego z propozycją współfinansowania przez Powiat Wodzisławski 

budowy w Pszowie boiska sportowego w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. 

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana w Pszowie przy ul. Kraszewskiego, czyli w 

bliskim sąsiedztwie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (około 400m), którego organem 

prowadzącym jest Powiat Wodzisławski. Łączna szacowana wartość inwestycji wyniesie 

około 1 400 000,00 zł brutto. Kwotę 333 000,00 zł brutto na ten cel przeznaczy Marszałek 

Województwa Śląskiego, kwotę 333 000,00 zł brutto przeznaczy Ministerstwo Sportu, 

natomiast szacowany wkład własny Miasta Pszów wyniesie 734 000,00 zł brutto.  

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zwraca się do Rady 

Powiatu Wodzisławskiego z propozycją zawarcia umowy o udzieleniu ze środków budżetu 

Powiatu pomocy finansowej w wysokości 23% wkładu własnego Miasta Pszów. Jednakże,  

w przypadku zwiększenia całkowitej wartości zadania powyżej kwoty 1 400 000,00 zł brutto 

pomoc finansowa Powiatu nie przekroczy 170 000,00 zł brutto. Ostateczna wysokość dotacji 

celowej zostanie określona po ustaleniu rzeczywistego kosztu inwestycji w drodze przetargu. 

Miasto Pszów zagwarantuje natomiast możliwość korzystania przez młodzież Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Pszowie z boiska sportowego w ramach zajęć wychowania 

fizycznego.  

W związku z powyższym przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie: 

udzielenia ze środków budżetu Powiatu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Miasta Pszów na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu „Moje Boisko – 

Orlik 2012”.     

 

      Naczelnik Wydziału 

         Strategii i Rozwoju Powiatu 

 

            /-/ mgr Donata Malińska 

 


