
UCHWAŁA NR II/21/10
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 20 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/635/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
22 lutego 2010 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 (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1240 z późn. zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIV/635/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2010 
roku wprowadza się następujące zmiany:

1. §  1  otrzymuje  brzmienie:  „Wyraża  się  zgodę  na  przekazanie  pomocy  finansowej 
jednostkom samorządu terytorialnego w  wysokości  i  na zadania  wyszczególnione
w  załączniku  nr  1  oraz  załączniku  nr  2  do  niniejszej  uchwały  na  łączną  kwotę 
1 707 059,09 zł.”

2. Załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1 i załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR II/21/10

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2010r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/635/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
22 lutego 2010 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.

Uchwałą  Nr  XLIV/635/10  wyrażono  zgodę  na  przekazanie  przez  Województwo 
Wielkopolskie  pomocy  finansowej  jednostkom  samorządu  terytorialnego  w  wysokości
i  na  zadania  wyszczególnione  w  załączniku  do  uchwały  na  łączną  kwotę  1 707 059,09 
złotych.

W budżecie  Województwa  Wielkopolskiego  na  rok  2010 r.  (budżet  Departamentu 
Programów  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich,  Dział  010,  rozdział  01095  paragraf  2710) 
zaplanowano kwotę 2 530 000 zł na pomoc finansową przekazywaną jednostkom samorządu 
terytorialnego,  celem  wsparcia  niewielkich  projektów  służących  poprawie  jakości  życia
i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich.

Dotacja  obejmuje  dofinansowanie  przedsięwzięć  realizowanych  w  ramach 
samorządowego  programu  odnowy  wsi,  służących  aktywizacji  mieszkańców  obszarów 
wiejskich i realizacji zadań prowadzących do poprawy jakości życia na wsi.

W ramach rozstrzygniętego w 2009 roku Konkursu pn. „Wielkopolska Odnowa Wsi” 
ogłoszonego  przez  Zarząd  Województwa  Wielkopolskiego  w  ramach  I  etapu  każdy  
z  wybranych  projektów  otrzymał  dofinansowanie  w  wysokości  maksymalnie  10 000  zł. 
Wśród laureatów konkursu 49 projektów złożonych zostało przez gminy. Na wsparcie ww. 
podmiotów w zakresie I etapu opisanego przedsięwzięcia rozdysponowano kwotę 490 000 zł.

W roku 2010 realizowany jest II etap Konkursu, w którym wnioskodawcy – laureaci 
pierwszego  etapu  uzyskują  dofinansowanie  na  realizację  złożonych  projektów  w  formie 
dotacji w łącznej wysokości 1 707 059,09 zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania przyznawanego na II etapie wynosi 40 000 zł.
W  związku  z  realizowanymi  przez  laureatów  zadaniami  również  o  charakterze 

inwestycyjnym  niezbędne  jest  przekazanie  dotacji  w  klasyfikacji  zgodnej  z  rodzajem 
realizowanego  zadania  oraz  podział  realizowanych  zadań  na  zadania  bieżące  a  także 
inwestycyjne.

W załącznik nr 1 określono pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego 
przekazaną w klasyfikacji : dział 010 , rozdział 01095, paragraf 2710, natomiast w załączniku 
nr  2  określono  pomoc  finansową  dla  jednostek  samorządu  terytorialnego  przekazaną
w klasyfikacji : dział 010, rozdział 01095, paragraf 6300.

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


