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Uchwała nr XXII/577/16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 września 2016 r. 

 

zmieniająca Uchwałę nr XX/542/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 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 VI edycji konkursu „Pięknieje 

wielkopolska wieś”. 

 

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.2016 poz. 

486 ze zm.) 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 poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

W Uchwale nr XX/542/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 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 VI edycji konkursu „Pięknieje 

wielkopolska wieś” załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

do Uchwały nr XXII/577/16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 września 2016 r. 

zmieniającej Uchwałę nr XX/542/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca  

2016 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 VI edycji konkursu 

„Pięknieje wielkopolska wieś”. 

 

8 lipca 2016 r. zawarto umowę pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Trzcinica na 

realizację zadania pn. „Urządzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową sceny estradowej na boisku 

sportowym w m. Trzcinica”. 20 lipca 2016 r. do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego wpłynęło pismo z Gminy Trzcinica informujące o zrealizowaniu ww. zadania przed 

podpisaniem umowy o udzielenie pomocy finansowej. W związku z tym 1 sierpnia 2016 r. podpisano 

porozumienie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Trzcinica w sprawie rozwiązania 

umowy o udzielenie pomocy finansowej. 

Wobec powyższego wykreśla się przedmiotowy projekt w poz. 56. załącznika do Uchwały nr XX/542/16 

Sejmiku z dnia 27 czerwca 2016 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 VI 

edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, a załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

 

 

 


