
UCHWAŁA NR XVI/255/11
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 28 listopada 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 ze 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 ze 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 do niniejszej uchwały na łączną 
kwotę 97 000,00 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 XVI/255/11

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 listopada 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.

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.

Uchwałą  nr  460/2011 Zarządu  Województwa Wielkopolskiego  z  dnia  14  kwietnia 

2011 roku ogłoszono Konkurs „Wieś Wielkopolska – Wsią Europejską” oraz ustalono zasady 

uczestnictwa w Konkursie. Celem Konkursu jest identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk 

w zakresie  zaangażowania  mieszkańców  wsi  oraz  władz  samorządowych  w  rozwój  wsi 

wielkopolskiej.  Środki  finansowe  na  wypłatę  nagród  w  ramach  Konkursu  zabezpieczono

w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok (Dział 010, Rozdział 01095, § 2710).

Na  podstawie  §  4  ust.  1  Regulaminu  Konkursu  „Wieś  Wielkopolska  –  Wsią 

Europejską”  Zarządzeniem Nr  36/2011  Marszałka  Województwa  Wielkopolskiego  z  dnia

9 września 2011 roku powołano Kapitułę Konkursu w celu przeprowadzenia oceny projektów 

zgłoszonych w Konkursie. 

Zgodnie z § 4 pkt 2 Regulaminu Konkursu Kapituła dokonała oceny wszystkich prac, 

w zakresie kryteriów konkursowych i punktowej skali oceny określonej w § 5 Regulaminu 

Konkursu. Na podstawie przyznanej ilości punktów stworzona została lista Laureatów. 

Stosownie do § 4 ust. 9 Regulaminu Konkursu lista Laureatów, stworzona w oparciu 

o uzyskane punkty,  została zaakceptowana przez  Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

Uchwałą Nr 1197/2011 z dnia 21 października 2011 rok.



Zgodnie  z  §  6  ust.  1  Laureaci  Konkursu  otrzymują  nagrodę  finansową,  której 

wysokość została określona w § 6 ust. 3 Regulaminu Konkursu. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


