
Uchwała nr XI/318/15

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 26 października 2015 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 III  edycji  

konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.  Dz.U.2015.1392)  

oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  

(t.j. Dz. U.2013.885 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 XI/318 /15

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 26 października 2015 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  III edycji  

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 są m.in. konkursy dotacyjne dla 

gmin,  których  celem  jest  wyłonienie  i  dofinansowanie  zadań  z  zakresu  odnowy  wsi,  realizowanych 

w  sołectwach  uczestniczących  w  programie.  Uchwałą  nr  871/2015  z  dnia  30  lipca  2015  r.  Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego ogłosił  III  edycję konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. 

Przedmiotem dofinansowania są niewielkie projekty obejmujące:

• 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,  kosze na 

śmieci).

Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu otrzymuje gmina. Poziom pomocy 

wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu, jednak nie mniej niż 2 500 zł i nie więcej niż 

5 000 zł dla pojedynczego projektu oraz nie więcej niż 10 000 zł dla jednej gminy.

Do konkursu  złożono 123 projekty,  które  zostały  ocenione  pod względem formalnym i  merytorycznym 

zgodnie z regulaminem konkursu. Uchwałą nr 1053/2015 z dnia 24 września 2015 r. Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego  przyjął  listę  rankingową  i  wskazał  projekty  rekomendowane  do  dofinansowania.  

W budżecie województwa na rok 2015 (budżet Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dział 010, rozdział 

01095,  §2710)  zabezpieczono  kwotę  175  000  zł  na  realizację  konkursu.  Projekty  rekomendowane  do 

dofinansowania wyczerpują kwotę zabezpieczoną w budżecie na ten cel. 

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.



Załącznik do Uchwały nr XI/318/15

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 26 października 2015 r.

Lp. Powiat Gmina Sołectwo Tytuł projektu
Kwota dotacji (zł)

Dział 010
Rozdział 01095
Paragraf 2710

1. złotowski Tarnówka Tarnówka I Dawniej i dziś 2 520,00
2. kaliski Stawiszyn Piątek Mały Piątek Mały promujemy więc się integrujemy 2 650,00

3. kaliski Stawiszyn Zbiersk Kolonia
Promocja wsi Zbiersk Kolonia poprzez zakup niezbędnego wyposażenia dla 

sołectwa
2 650,00

4. wrzesiński Września Gutowo Małe Zakup namiotu imprezowego wraz z wyposażeniem dla Gutowa Małego 3 116,00

5. jarociński Jarocin
Siedlemin 
i Ciświca

Zakup wyposażenia piknikowego dla sołectwa Siedlemin 
i Ciświca

2 500,00

6. szamotulski Pniewy Zajączkowo Doposażenie miejsca integracji i wypoczynku w miejscowości Zajączkowo 3 490,00
7. leszczyński Lipno Smyczyna Stoliczku nakryj się - doposażenie świetlicy wiejskiej w Smyczynie 2 500,00

8. wągrowiecki Wągrowiec Żelice
Doposażenie wigwamu rekreacyjnego i terenu przy wigwamie 

w miejscowości Żelice
4 000,00

9. kępiński Rychtal Rychtal Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rychtal 2 904,00

10. wolsztyński Siedlec Grójec Mały
Wyposażenie Sali wiejskiej w sprzęt nagłaśniający oraz zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej przy sali wiejskiej poprzez zakup lamp 
energooszczędnych - sołectwo Grójec Mały

2 712,00

11. wrzesiński Września Psary Polskie
Zakup niezbędnego wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury w Psarach 

Polskich
4 296,00

12. poznański Dopiewo Palędzie Biesiadujemy w Palędziu! Zakup ław i stołów w celu integracji mieszkańców 2 623,00

13. kaliski Opatówek Chełmce Zakup namiotów dla sołectwa Chełmce 3 000,00

14. leszczyński Lipno Górka Duchowna Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Górce Duchownej 3 500,00
15. kępiński Rychtal Proszów Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Proszów 2 719,00



16. poznański Stęszew Mirosławki
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i doposażenie świetlicy wiejskiej 

w Mirosławkach
2 610,00

17. poznański Kórnik Radzewo Zakup namiotów wraz z wyposażeniem dla sołectwa Radzewo 3 100,00

18. ostrzeszowski Czajków Czajków
Miejsce z kulturą - uatrakcyjnienie oferty kulturalnej świetlicy wiejskiej oraz 

gminnej biblioteki publicznej w Czajkowie poprzez zakup stołów, krzeseł oraz 
stworzenie kącika czytelniczego

5 000,00

19. ostrzeszowski Kraszewice Kraszewice I
Bliżej siebie - rozwój kulturalny i społeczny poprzez zakup wyposażenia dla 

sołectwa Kraszewice numer 1
5 000,00

20. śremski Śrem Psarskie Świetlica uczy, angażuje i pomaga 4 796,00

21. kępiński Łęka Opatowska Lipie Sołectwo Lipie pięknieje 4 859,00

22.
czarnkowsko-

trzcianecki
Wieleń Zielonowo

"Zielono mi", czyli powstanie ogrodu spotkań mieszkańców sołectwa 
Zielonowo

3 775,00

23. turecki Brudzew Cichów Zakup strojów ludowych dla zespołu „Cichowianki” 4 000,00
24. wolsztyński Siedlec Jaromierz Zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Jaromierzu 3 285,00
25. wągrowiecki Wągrowiec Wiśniewo Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiśniewie 3 000,00

26. kolski Grzegorzew Ladorudzek Zakup wyposażenia dla Świetlicy Wiejskiej w Ladorudzku 2 850,00

27. ostrzeszowski Kraszewice Głuszyna
Chata na Końcu Świata - promocja i integracja poprzez zakup wyposażenia 

w sołectwie Głuszyna
5 000,00

28. kępiński Łęka Opatowska Opatów Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Opatowie 3 683,00

29. turecki Dobra Piekary Aktywne Piekary mamy, wizję rozwoju wsi spełniamy 3 713,00

30. kaliski Opatówek Opatówek
Wyposażenie parku i terenów wokół stawów w Opatówku w elementy małej 

architektury  
3 500,00

31. poznański Swarzędz Paczkowo
Świetlica w Paczkowie meble i sprzęt nowy dostanie - na mieszkańców 

zebrania, młodzieży zajęcia i imprezowanie
4 760,00

32. pilski Łobżenica Ferdynandowo
Świetlica wiejska w Ferdynandowie drugim domem - zakup wyposażenia 

kuchni
5 000,00

33. kolski Kłodawa
Bierzwienna 

Krótka
Wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w sołectwie 

Bierzwienna Krótka
5 000,00



34. pleszewski Dobrzyca Polskie Olędry
Sala wiejska w Polskich Olędrach jako wielopokoleniowe miejsce spotkań 

mieszkańców wsi i rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej
3 987,00

35. poznański Swarzędz Gruszczyn
Zastawą stołową, mikrofalą i ekranem projekcyjnym z osprzętem świetlica 

wiejska w Gruszczynie nowoczesną i najatrakcyjniejszą będzie w całej 
Gminie! 

2 500,00

36. złotowski Lipka Laskowo Z promocją Sołectwa Laskowo po gminach Krajny wędrujemy 2 516,00
37. turecki Malanów Bibianna Rozwój potencjału świetlicy w Bibiannie 4 990,00
38. wrzesiński Kołaczkowo Budziłowo Aktywna świetlica w Budziłowie 3 300,00

39. kaliski Koźminek Pietrzyków
Zwiększenie efektywności spotkań mieszkańców w świetlicy wiejskiej 

w Pietrzykowie poprzez jej doposażenie
5 000,00

40. pleszewski Czermin Czermin
Doposażenie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym 

w miejscowości Czermin
3 000,00

41. kaliski Ceków-Kolonia Szadek Zakup elementów wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadek 2 900,00

42. kolski Kłodawa Leszcze Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Leszcze 5 000,00

43. ostrzeszowski
Grabów nad 

Prosną
Kuźnica 

Bobrowska
Bez cienia zawstydzenia Kuźnica Bobrowska nowe wyposażenie kuchni 

prezentuje przez co świetlicę wiejską w całej gamie promuje
3 114,00

44. złotowski Tarnówka Węgierce Nowe miejsce integracji 4 796,00
45. poznański Dopiewo Dopiewiec Dopiewiec - integracja mieszkańców przy kawie - zakup stołów i krzeseł 2 977,00
46. poznański Dopiewo Więckowice Halo! Halo! Zakup nagłośnienia dla Więckowic 2 912,00

47. kaliski Ceków-Kolonia Nowa Plewnia
Zakup klimatyzatorów ściennych dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa 

Plewnia
3 060,00

48. gostyński Pogorzela Łukaszew
Toalety są środkiem przekonania świata, że nie schodzimy niżej swego 

poziomu
2 600,00

49. gostyński Pogorzela Głuchów
Zakup wyposażenia meblowego do Strażnicy OSP na rzecz aktywizacji 

społeczności w sołectwie Głuchów
4 237,00

175 000,00


