
UCHWAŁA NR VII/115/11
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 30 maja 2011 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.

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

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 1 945 576,59 zł.

§ 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 VII/115/11

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 maja 2011 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  budżecie  Województwa  Wielkopolskiego  na  rok  2011  (budżet  Departamentu 

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dział 010, Rozdział 01095, § 2710) zaplanowano 

kwotę 3 060 000 zł na pomoc finansową przekazywaną jednostkom samorządu terytorialnego, 

celem  wsparcia  projektów  służących  poprawie  jakości  życia  i  aktywizacji  mieszkańców 

obszarów wiejskich.

Dotacja obejmuje dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu 

„Wielkopolska  Odnowa  Wsi”  zatwierdzonego  Uchwałą  Nr  XLVIII/704/10  Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu 

Wielkopolska  Odnowa Wsi”  zmienioną  uchwałą  Nr  XLIX/754/10 Sejmiku  Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwałą Nr V/67/11 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2011 roku. Program ten jest komplementarny w stosunku 

do  działań  Samorządu  Województwa  Wielkopolskiego,  a  jego  istotą  jest  pobudzanie

do  aktywności  społeczności  wiejskiej  i  jej  zaangażowanie  w  przedsięwzięcia  dotyczące 

własnej wsi.

W  związku  z  realizacją  II  etapu  Konkursu  pn.  „Pięknieje  wielkopolska  wieś” 

ogłoszonego  uchwałą  Nr  3826/2010  Zarządu  Województwa  Wielkopolskiego  z  dnia

29 kwietnia 2010 roku laureatom przyznawana jest dotacja celowa. Maksymalna wysokość 

dofinansowania przyznana 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 załączniku nr 1 określono pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego 

przekazaną  w  klasyfikacji:  dział  010,  rozdział  01095,  §  2710,  natomiast  w  załączniku

nr  2  określono  pomoc  finansową  dla  jednostek  samorządu  terytorialnego  przekazaną  

w klasyfikacji: dział 010, rozdział 01095, § 6300.

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


