UCHWAŁA NR 850/12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 4.01.2012 r.

W SPRAWIE:
akceptacji zasad, wg których Program budowy kompleksów sportowych pn. „Moje
Boisko-Orlik 2012” będzie realizowany w województwie świętokrzyskim w roku 2012
NA PODSTAWIE:
art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz. 857 z późn.
zm.), art. 14 ust.1 pkt 11, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), Uchwały Nr XIV/254/08
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia
przez Województwo Świętokrzyskie do Programu budowy kompleksów sportowych
pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” uchwala się, co następuje:
§1
1. Dla jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego ogłasza się nabór
wniosków na realizację w roku 2012 inwestycji w ramach Programu " Moje Boisko-Orlik
2012".
2. Wniosek należy złożyć w siedzibie urzędu na druku stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały w przeciągu 30 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o naborze.
3. Na podstawie złożonych wniosków, w oparciu o założenia przygotowane przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki, przygotowany zostanie wykaz jednostek samorządu
terytorialnego zakwalifikowanych do Programu.
4. Na realizację programu w prowizorium budżetowym na rok 2012 zaplanowano kwotę
666.000 zł. Wysokość dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów określona zostanie
po zakończeniu naboru.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystyki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Świętokrzyskiego z dnia
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pieczęć wnioskodawcy

miejscowość, data
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W KIELCACH

WNIOSEK APLIKACYJNY
PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"
w roku ............

1.

POWIAT

2.

GMINA

3.

3.

INWESTOR
(nazwa jednostki samorządu terytorialnego)

ADRES

Dochód na jednego
mieszkańca w roku
5.

osoba do kontaktu
(imię,
nazwisko,telefon,
fax, mail)
2007

2008

2009

ilość boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie gminy

2010

miejscowość, adres

6.

LOKALIZACJA
KOMPLEKSU

charakterystyka
lokalizacji
(obiekt wolno stojący, przy
placówce edukacyjnej, na
osiedlu, itp).
powierzchnia

7.

DZIAŁKA POD
KOMPLEKS

własność

dokument potwierdzający akt
własności
(nr, data, przez kogo wydany)

1. Oświadczam, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z założeniami Programu
"Moje Boisko-Orlik 2012".
2. Oświadczam, że powiat/gmina* zabezpieczyła/nie zabezpieczyła* środki
finansowe na realizację inwestycji w projekcie budżetu.
3. Oświadczam, że powiat/gmina* nie posiada/posiada* przygotowaną
dokumentację projektową.
pieczęć, podpis
wnioskodawcy

