
UCHWAŁA Nr 412 / 8336 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 9 sierpnia 2022r. 

w sprawie udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego 
na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa 

Podkarpackiego w 2022 roku. 

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1599) oraz Uchwały Nr LII/988/10 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 października 2010 r. w sprawie 
warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim (Dz. Urz. 
Woj. Podk. Nr 114 poz. 2096 ze zm.) 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

1.Udziela się dotacji na łączną kwotę 488 866 (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem 
tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych) na realizację zadania mającego na celu 
podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego 
w 2022 roku.  
2.Wykaz działań, na realizację których udziela się dotacje, stanowi Załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały.  
3.Wykaz działań, na realizację których nie udziela się dotacji, stanowi Załącznik Nr 2 
do niniejszej uchwały 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
 

Podpisał: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 412/8336/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 9 sierpnia 2022 r. 
 

 
Wykaz działań, w ramach zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa 

Podkarpackiego, na realizację których udziela się dotacji w 2022 roku 

Lp. Podmiot Działanie 
Rodzaje kosztów możliwych do 

poniesienia z dotacji 

Koszty inne niż  
w katalogu/stawki wyższe niż  

w katalogu 

Przyznana 
dotacja  

z budżetu 
województwa 

1.  

Podkarpacka 
Federacja Sportu 

Przygotowanie do organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w sportach zimowych - Podkarpackie 2023. 

koszty związane z promocją 
Województwa Podkarpackiego 
podczas zawodów finałowych 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, 
w tym: koszty zakupu systemów 
wystawienniczych i informatorów 
zawodów, koszty pośrednie 

koszty zakupu systemów 
wystawienniczych  
i informatorów zawodów 

67 500 

2.  

Podkarpacki 
Okręgowy Związek 
Akrobatyki Sportowej 

1. Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski w skokach na trampolinie. 

2. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w skokach na 
trampolinie. 

3. Mistrzostwa Polski Juniorów w akrobatyce sportowej. 
4. XIV Grand Prix Polski im. Stanisława Gieronia w 

akrobatyce sportowej. 

zakwaterowanie, wyżywienie, 
wynagrodzenie trenerów/ 
instruktorów, opłaty startowe, opłaty 
sędziowskie, wynajem obiektów, 
obsługa medyczna, obsługa 
techniczna, sekretariat zawodów, 
spiker, zakup pucharów, zakup 
medali, zakup dyplomów 

- 40 905 

3. 

Podkarpacki Związek 
Badmintona 

1. Krajowy Turniej Żaków Młodszych, Żaków, Młodzików 
Młodszych i Młodzików - Podkarpacki Cup 2022. 

2. Krajowy Turniej Żaków Młodszych, Żaków, Młodzików 
Młodszych i Młodzików - Podkarpacki Cup 2022. 

3. Otwarte Grand Prix Młodzieżowców, Juniorów 
Młodszych i Młodzików Młodszych. 

4. Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików. 
5. Krajowy Turniej Żaków Młodszych, Żaków, Młodzików 

Młodszych i Młodzików - Podkarpacki Cup 2022. 
6. Super Grand Prix Młodzieżowców, Juniorów Młodszych 

i Młodzików Młodszych. 
7. Super Grand Prix Juniorów i Młodzików. 
8. Krajowy Turniej Żaków Młodszych, Żaków, Młodzików 

Młodszych i Młodzików - Podkarpacki Cup 2022. 

transport uczestników, 
wynagrodzenie trenerów/ 
instruktorów, obsługa medyczna, 
obsługa techniczna, sekretariat 
zawodów, spiker, zakup pucharów, 
zakup dyplomów, zakup sprzętu 
sportowego  

koszty transportu - stawka 
wyższa niż maksymalna przy 
przewozie od 6-15 osób - 3,30 
zł/km 

22 248 



Lp. Podmiot Działanie 
Rodzaje kosztów możliwych do 

poniesienia z dotacji 

Koszty inne niż  
w katalogu/stawki wyższe niż  

w katalogu 

Przyznana 
dotacja  

z budżetu 
województwa 

4. Podkarpacki Związek 
Biathlonu 

1. Mistrzostwa Polski w biathlonie na nartorolkach. 
2. Zakup sprzętu sportowego. 

transport uczestników, zakup sprzętu 
sportowego 

- 8 150 

5. Podkarpacki 
Okręgowy Związek 
Judo 

Zakup maty do judo zakup maty do judo - 25 000 

6. 

Podkarpacki Związek 
Koszykówki w 
Rzeszowie 

1. Turniej o Puchar Prezesa Podkarpackiego Związku 
Koszykówki. 

2. Turniej Kadr Wojewódzkich w koszykówce dziewcząt. 
3. Zakup tablic wyników do koszykówki 3x3. 

zakwaterowanie, wyżywienie, 
wynagrodzenia trenereów/ 
instruktorów, opłaty sędziowskie, 
obsługa medyczna, obsługa 
techniczna, sekretariat zawodów, 
spiker, zakup pucharów, zakup 
sprzętu sportowego 

- 17 649 

7 Podkarpacki 
Okręgowy Związek 
Łyżwiarstwa 
Szybkiego  
i Wrotkarstwa  
w Sanoku 

1. Mistrzostwa Polski na Dystansach. 
2. Puchar Polski. 
3. Puchar Polski. 
4. Zakup sprzętu sportowego. 

zakwaterowanie, wyżywienie, 
transport uczestników, zakup sprzętu 
sportowego  

- 16 550 

8. Podkarpacki 
Okręgowy Związek 
Łyżwiarstwa 
Szybkiego  
i Wrotkarstwa  
w Sanoku 

1. Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Puchar Polski. 
2. Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Puchar Polski. 
3. Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Puchar Polski. 
4. Międzynarodowe Zawody ISU Challenge. 
5. Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Puchar Polski. 
6. Zawody z cyklu Danubia Open Series. 

zakwaterowanie, wyżywienie, 
transport uczestników, opłaty 
startowe, sekretariat zawodów, 
spiker, koszty pośrednie 

- 14 332 

9. 

Podkarpacki 
Okręgowy Związek 
Orientacji Sportowej 

1. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Biegu na 
Orientację. 

2. Mistrzostwa Polski w Nocnym i Średniodystansowym 
Biegu na Orientację. 

zakwaterowanie, wyżywienie, 
transport uczestników, opłaty 
sędziowskie, obsługa medyczna, 
obsługa techniczna, sekretariat 
zawodów, ubezpieczenie OC 
zawodów, transport sprzętu 

koszt transportu sprzętu oraz 
ubezpieczenie OC zawodów  

7 757 

10. 
Podkarpacki 
Wojewódzki Związek 
Piłki Ręcznej 

1. IV Niepodległościowy Młodzieżowy Turniej Piłki 
Ręcznej. 

2. Zakup sprzętu sportowego. 

opłaty sędziowskie, wynajem 
obiektów, obsługa medyczna, 
obsługa techniczna, sekretariat 
zawodów, zakup pucharów, zakup 
sprzętu sportowego 

- 17 650 

11. Podkarpacki 
Okręgowy Związek 
Pływacki 

Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w pływaniu 
opłaty sędziowskie, wynajem 
obiektów, obsługa medyczna, 
obsługa techniczna, sekretariat 

obsługa elektronicznego 
pomiaru czasu - obsługa 

18 070 



Lp. Podmiot Działanie 
Rodzaje kosztów możliwych do 

poniesienia z dotacji 

Koszty inne niż  
w katalogu/stawki wyższe niż  

w katalogu 

Przyznana 
dotacja  

z budżetu 
województwa 

zawodów, zakup pucharów, zakup 
medali, zakup dyplomów, obsługa 
elektronicznego pomiaru czasu 

podczas zawodów, montaż  
i demontaż sprzętu na pływalni  

12. 
Międzyszkolny 
Uczniowski Klub 
Sportowy "Husaria" 
Krosno 

1. Mistrzostwa Polski Młodzików. 
2. Zakup tarcz elektronicznych SIUS. 
3. Zakup sprzętu sportowego. 
4. Otwarte Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego  

w strzelectwie. 

zakwaterowanie, wyżywienie, 
wynagrodzenie trenerów/ 
instruktorów, opłaty startowe, opłaty 
sędziowskie, zakup pucharów, zakup 
medali, zakup dyplomów, zakup 
sprzętu sportowego 

- 35 885 

13. 
Uczniowski Klub 
Sportowy Sprint 
Sanok 

1. Puchar Polski w wrotkarstwie szybkim. 
2. Stroje startowe. 

zakwaterowanie, wyżywienie, 
transport uczestników, 
wynagrodzenie trenerów/ 
instruktorów, opłaty startowe, zakup 
sprzętu sportowego 

- 14 990 

14. 

Podkarpacki Związek 
Szachowy 

1. Eliminacje strefowe Podkarpacie-Małopolska do finałów 
Mistrzostw Polski Juniorów. 

2. Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Juniorów  
w szachach szybkich. 

3. Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów. 
4. Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Juniorów  

w szachach klasycznych. 

zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty 
sędziowskie, wynajem obiektów, 
zakup pucharów, zakup dyplomów 

- 19 810 

15. 

Podkarpacki 
Okręgowy Związek 
Tenisa Stołowego 

1. 1. Grand Prix Podkarpacia Młodzików. 
2. 1. Grand Prix Podkarpacia Juniorów. 
3. 1. Grand Prix Podkarpacia Kadetów. 
4. 2. Grand Prix Podkarpacia Młodzików. 
5. 2. Grand Prix Podkarpacia Juniorów. 
6. 2. Grand Prix Podkarpacia Kadetów. 
7. Zakup sprzętu sportowego. 

opłaty sędziowskie, obsługa 
techniczna, zakup sprzętu 
sportowego, koszty pośrednie 

- 41 100 

16. Stowarzyszenie 
Sportowe SWIM TRI 
Rzeszów 

Zakup sprzętu sportowego Zakup sprzętu sportowego - 6 000 

17. 

Podkarpacki 
Okręgowy Związek 
Zapaśniczy  
w Rzeszowie 

1. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 - styl wolny. 
2. III Puchar Polski Kadetów - styl klasyczny. 
3. III Puchar Polski Kadetów - styl wolny. 
4. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - styl 

klasyczny. 
5. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - styl wolny. 
6. Mistrzostwa Polski Młodzików - styl klasyczny. 
7. Mistrzostwa Polski Młodzików - styl wolny. 

zakwaterowanie, wyżywienie, 
transport uczestników, koszty 
pośrednie 

- 14 500 



Lp. Podmiot Działanie 
Rodzaje kosztów możliwych do 

poniesienia z dotacji 

Koszty inne niż  
w katalogu/stawki wyższe niż  

w katalogu 

Przyznana 
dotacja  

z budżetu 
województwa 

8. Puchar Polski Juniorów - styl wolny. 

18. Stowarzyszenie Jacht 
Klub Kotwica 
Tarnobrzeg 

Zakup sprzętu sportowego Zakup sprzętu sportowego  - 70 000 

19. Podkarpackie 
Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe 

Zakup sprzętu sportowego 
Zakup sprzętu sportowego, koszty 
pośrednie 

- 16 010 

20. Przemyski Klub Sportu 
i Rekreacji 
Niewidzomych i 
Słabowidzących 
"Podkarpacie" 

Mistrzostwa Świata w strzelectwie pneumatycznym 
zakwaterowanie, wyżywienie, 
transport uczestników, opłaty 
startowe 

- 14 760 

  Razem:   488 866 

 
 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 412/8336/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 9 sierpnia 2022 r. 

 
 
 

Wykaz działań, w ramach zadania mającego na celu podnoszenie poziomu 
sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego, na realizację których nie 

udziela się dotacji w 2022 roku 
 

Lp. Podmiot Działanie 

Przyznana 
dotacja z 
budżetu 

województwa 

1.  Podkarpacki Związek 
Biathlonu 

Zgrupowanie szkoleniowe kadry wojewódzkiej w biathlonie 0 zł 

 
  



Uzasadnienie 

Niniejsza uchwała przyznaje dotacje na realizację działań mających na celu podniesienie 
poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji 
wszystkich dotowanych działań rozpocznie się nie wcześniej niż 1 września 2022 r.  
 
Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały zawiera zestawienie wszystkich wniosków, którym 
proponuje się udzielić dotacje. W zestawieniu wymienione zostały m.in. koszty każdego 
z zadań, w tym wyszczególniono te koszty, które przekraczają maksymalną wartość lub nie 
zostały ujęte w katalogu kosztów w części II Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XLI/689/21 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2021 r. (załącznik ten zawiera 
szczegółowe warunki udzielania dotacji celowych z budżetu Woj. Podkarpackiego…). 
Zgodnie z częścią II, ust. 2. pkt 2, w uzasadnionych przypadkach Zarząd może zaakceptować 
rzetelnie uzasadnione wyższe niż wymienione w tabeli wysokości kosztów oraz inne koszty.  
 
W większości wniosków proponuje się przyznać dotacje we wnioskowanych wysokościach. 
Wyjaśnienia zmniejszenia kwot dofinansowania przedstawiają się następująco: 
 
POZ Akrobatyki Sportowej – wnioskowana dotacja z budżetu województwa określona 
została we wniosku w wysokości 50 635 zł. Proponuje się udzielić dotacji w wysokości 40 905 
zł. Zmniejszenie dotacji wynika z przeszacowania kosztów wynajmu obiektów w stosunku do 
obowiązującego cennika obiektu, na którym ma zostać zorganizowane działanie nr 3 i 4, 
przeszacowania kosztów sekretariatu zawodów w stosunku do założeń przyjętych  
w załączniku nr 3 do uchwały Sejmiku, o której mowa wyżej, przeszacowania kosztów  
działania 3. Z regulaminu ramowego zawodów na 2022 rok Polskiego Związku 
Gimnastycznego wynika, że zawody trzydniowe mogą być realizowane w przypadku udziału 
350 lub więcej zawodników. Wnioskodawca planuje w działaniu nr 3 udział ok. 290 
zawodników. W związku z tym dotacja została pomniejszona proporcjonalnie o wysokość 
kosztów przypadających na jeden dzień zawodów. 
 
PZ Biathlonu – wnioskowana dotacja z budżetu województwa określona została we wniosku 
w wysokości 10 400 zł. Proponuje się udzielić dotacji w wysokości 8 150 zł pomniejszając ją 
o koszty działania dotyczącego zgrupowania szkoleniowego kadry wojewódzkiej w biathlonie. 
Za organizację i dofinansowanie szkolenia kadr wojewódzkich odpowiedzialna jest 
Podkarpacka Federacja Sportu, która otrzymała na ten cel dotację z budżetu województwa. 
 
Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku – 
złożył dwa wnioski o udzielenie dotacji celowej. 
Tor długi – wnioskowana kwota dotacji z budżetu województwa określona została we wniosku 
w wysokości 17 050 zł. Ze względu na błędy rachunkowe we wniosku proponuje się udzielić 
dotacji w wysokości 16 550 zł. 
Tor krótki – wnioskowana kwota dotacji z budżetu województwa określona została we 
wniosku w wysokości 14 460 zł. Ze względu na błędy rachunkowe we wniosku proponuje się 
udzielić dotacji w wysokości 14 332 zł. 
 
POZ Pływacki – wnioskowana kwota dotacji z budżetu województwa określona została we 
wniosku w wysokości 18 670 zł. Proponuje się udzielić dotacji w wysokości 18 070 zł. 
Zmniejszenie dotacji wynika z zawyżenia przez Wnioskodawcę liczby sędziów do obsługi 
zawodów w stosunku do wymogów określonych w wytycznych Polskiego Związku 
Pływackiego do organizacji okręgowych zawodów pływackich. 
 



UKS Sprint Sanok – wnioskowana kwota dotacji z budżetu województwa określona została 
we wniosku w wysokości 18 890 zł. Proponuje się udzielić dotacji w wysokości 14 990 zł. 
Zmniejszenie dotacji wynika z braku środków w budżecie województwa na dofinansowanie 
zakupu strojów startowych dla wszystkich zawodników ujętych we wniosku. 
 
PZ Szachowy – wnioskowana kwota dotacji z budżetu województwa określona została we 
wniosku w wysokości 20 410 zł.  Ze względu na błędy rachunkowe we wniosku proponuje się 
udzielić dotacji w wysokości 19 810 zł. 
 
 
Klasyfikacja budżetowa: 
 Dział 926  – Kultura fizyczna i sport 
 Rozdział 92605  – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  
 § 2820  – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

 

 


