
Uchwała nr XXXVII/726/13

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 30 września 2013 r.

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  w  ramach  
konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r.,  
poz. 596), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach  
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża  się  zgodę  na  przekazanie  pomocy  finansowej  jednostkom  samorządu  terytorialnego  
w wysokości i na zadania określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXVII/726/13

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 30 września 2013 r.

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  w  ramach  
konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

Uchwałą nr XXXII/635/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013 r. przyjęty został 
program  „Wielkopolska  Odnowa  Wsi  2013-2020”.  Instrumentami  wsparcia  przewidzianymi  
w  Programie  są  m.in.  konkursy  dotacyjne  dla  gmin,  których  celem  jest  wyłonienie  i  dofinansowanie 
niewielkich projektów z zakresu odnowy wsi realizowanych w sołectwach uczestniczących w Programie. 
Zgodnie  z  Programem  szczegółowe  warunki  udziału  w  konkursach  określa  Zarząd  Województwa 
Wielkopolskiego.

Uchwałą nr 3683/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nowy konkurs 
pn.  „Odnowa  wsi  szansą  dla  aktywnych  sołectw”.  Realizacja  tego  konkursu  ma  służyć  aktywizacji 
mieszkańców  wsi  oraz  podniesieniu  standardów  i  jakości  życia  na  terenach  wiejskich  poprzez  zakup 
drobnych elementów wyposażenia obejmujący: 

• zakup towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnej i/lub tradycyjnych zawodów 
(np. instrumenty dla zespołów folklorystycznych czy tradycyjne stroje lub ich elementy).

• zakup wyposażenia obiektów użyteczności publicznej (np. stoły, krzesła, nagłośnienie do świetlic  
i sal wiejskich),

• zakup materiałów promujących wieś (np. banery, roll-up’y, namioty),

• zakup drobnych przedmiotów zagospodarowania przestrzeni publicznej (np. ławki, śmietniki).

Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu otrzymuje gmina. Poziom pomocy 
wynosi  maksymalnie  50  %  kosztów  kwalifikowanych  projektu,  jednak  nie  więcej  niż  5000  zł  dla 
pojedynczego projektu i nie więcej niż 10 000 zł dla jednej gminy.

Do konkursu złożono 107 projektów, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, 
zgodnie z regulaminem konkursu. 

Uchwałą  nr  3845/2013  z  dnia  12  września  2013  r.  Zarząd  Województwa  Wielkopolskiego  przyjął  listę 
rankingową i wskazał projekty rekomendowane do dofinansowania. W budżecie województwa na rok 2013 
(budżet Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dział 010, rozdział 01095, § 2710) zabezpieczono kwotę 
188  000  zł  na  realizację  konkursu.  Projekty  rekomendowane  do  dofinansowania  wyczerpują  kwotę 
zabezpieczoną w budżecie na ten cel. 

W załączniku do niniejszej uchwały określono pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego  
w klasyfikacji: dział 010, rozdział 01095, § 2710.

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


