
Uchwała nr XXIV/433/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 23 lipca 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy 
finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie 
umów  pomiędzy  Województwem  Wielkopolskim  a  jednostkami  samorządu 
terytorialnego.

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz.  
U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z 
dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych  (Dz.U.  Nr  157,  poz.  1240  ze 
zmianami) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przekazanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, 
w wysokości i na zadania wyszczególnione w załączniku do niniejszej uchwały, na łączną 
kwotę 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

§ 2

Upoważnia  się  Zarząd  Województwa  Wielkopolskiego  do  zawarcia  umów  pomiędzy 
Województwem  Wielkopolskim  a  jednostkami  samorządu  terytorialnego  w  sprawach,  
o których mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

do Uchwały nr XXIV/433/12

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 lipca 2012 roku

W budżecie  Województwa  Wielkopolskiego  na  2012  r.  (Dział  010,  Rozdział  01095,  
§ 2710 – dotacja celowa na  pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) zaplanowano kwotę 200 000 
zł celem wsparcia niewielkich przedsięwzięć służących poprawie jakości życia i aktywizacji 
mieszkańców  obszarów  wiejskich,  obejmujących:  remont  i/lub  wyposażenie  obiektów 
pełniących funkcje społeczno - kulturalne na terenach wiejskich (np. świetlice wiejskie, sale 
spotkań, place zabaw),  a także zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym  
z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów, w tym zakup 
elementów  strojów  oraz  zakup  instrumentów  muzycznych  dla  miejscowych  orkiestr  
i zespołów folklorystycznych.

Do  Departamentu  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa 
Wielkopolskiego wpłynęło 26 wniosków gmin wiejskich i miejsko – wiejskich o przyznanie 
pomocy  na  dofinansowanie  projektów  z  ww.  zakresu  na  łączną  kwotę  w  wysokości  
236 884 zł.

W  przedmiocie  dofinansowania  występują  duże  zaniedbania, zwłaszcza na  obszarach 
typowo wiejskich, w mniej zasobnych gminach. 

Przy podziale środków dotacji uwzględniono niższą wartość  wskaźnika G - podstawowych 
dochodów  podatkowych  na  1  mieszkańca  gminy  przyjęty  do  obliczania  subwencji 
wyrównawczej na 2012 r. 

W ramach zaplanowanej dotacji rozdysponowano kwotę 200 000 zł.

Udzielone wsparcie  przyczyni  się  do poprawy jakości  przestrzeni  publicznej  na terenach 
wiejskich oraz rozwoju tożsamości społeczności lokalnych, a tym samym do poprawy jakości 
życia mieszkańców, ich aktywizacji  i  integracji.  Pozwoli  to na lepszą identyfikację ludzi  
z miejscem, w którym żyją. 

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.



Załącznik
do Uchwały nr XXIV/433/12

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 lipca 2012 roku

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego
przewidzianych do udzielenia pomocy finansowej i zawarcia w tej mierze 

umów
oraz jej wysokość i zadania na jakie zostaje udzielona

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO i ŁOWIECTWO”

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w 
tym:

1. Gmina Rychwał                                           dotacja w wysokości   9 970 zł
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Rozalinie

2. Gmina Mycielin       dotacja w wysokości   4 987 zł
Zakup zestawu nagłaśniającego do świetlicy w Bogusławicach

3. Gmina Gizałki       dotacja w wysokości   8 000 zł
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tomicach

4. Gmina Rzgów       dotacja w wysokości 10 000 zł
Wymiana stolarki okiennej w Domu Kultury w Bożatkach

5. Gmina i Miasto Pyzdry       dotacja w wysokości 10 000 zł
Remont świetlic wiejskich w Lisewie, Wrąbczynku i Tarnowej

6. Gmina Koźminek       dotacja w wysokości  8 180 zł
Wyposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia

7. Gmina Wągrowiec       dotacja w wysokości 10 000 zł
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łeknie

8. Miasto i Gmina Grabów nad Prosną       dotacja w wysokości   9 943 zł
Zakup wyposażenia do sal wiejskich w miejscowościach Skrzynki, Bobrowniki i Książenice

9.Gmina Przygodzice       dotacja w wysokości 10 000 zł
Wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Topola - Osiedle

10. Gmina Czajków       dotacja w wysokości  9 530 zł
Kultywowanie lokalnej tradycji muzycznej - wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej 
w Domu Kultury w Czajkowie w sprzęt muzyczny i nagłaśniający



11. Gmina Wyrzysk       dotacja w wysokości 10 000 zł
Remont kotłowni i instalacji c.o. dla świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim

12. Miasto i Gmina Gołańcz       dotacja w wysokości   3 721 zł
Remont nawierzchni przed świetlicą wiejską w Gręzinach wraz z wyposażeniem

13. Gmina Blizanów      dotacja w wysokości  10 000 zł
Zakup strojów dla zespołów tanecznych działających przy trzech orkiestrach dętych w gminie 
Blizanów

14. Gmina Żerków      dotacja w wysokości  10 000 zł
Remont ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Miniszew gmina Żerków

15. Gmina Krzywiń      dotacja w wysokości    9 500 zł
Remont podłóg w świetlicy wiejskiej w Świńcu na scenie i małej salce wraz z malowaniem 
tynków wewnętrznych

16. Gmina Rozdrażew      dotacja w wysokości  10 000 zł
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie

17. Gmina Chrzypsko Wielkie       dotacja w wysokości   3 500 zł
Zakup strojów dla zespołu tanecznego przy Zespole Szkół w Chrzypsku Wielkim

18. Gmina Kotlin      dotacja w wysokości  10 000 zł
Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Sławoszewie gm. Kotlin

19. Gmina Czerniejewo      dotacja w wysokości  10 000 zł
Remont dachu świetlicy wiejskiej w Gębarzewie

20. Gmina i Miasto Krajenka      dotacja w wysokości  10 000 zł
Remont świetlicy wiejskiej w Podróżnej

21. Gmina Ostrów Wielkopolski      dotacja w wysokości  10 000 zł
Zakup strojów dla zespołu tańca ludowego „Gorzyczanie”

22. Gmina Śmigiel                                           dotacja w wysokości    9 870 zł
Poprawa standardu użytkowania świetlic wiejskich w Koszanowie, Starym Białczu, 
Gniewowie i Wonieściu

23. Gmina Pleszew      dotacja w wysokości    2 799 zł
Remont sali wiejskiej w Rokutowie

Razem: 200 000 zł


