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UCHWAŁA Nr XXIII/612/16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 października 2016 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Województwo 

Wielkopolskie Gminie Rawicz 

     

  

Na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu 

Województwa Wielkopolskiego dla Gminy Rawicz w kwocie 5.000,00 (słownie: pięć                 

tysięcy zł 00/100) z przeznaczeniem na zakup sprzętu jako doposażenia Centrum Integracji 

Społecznej w Rawiczu. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/612/16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 października 2016 roku 

  

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Województwo 

Wielkopolskie Gminie Rawicz 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie uchwały Nr 2115/2016 z dnia  

1 czerwca 2016 roku przeprowadził Konkurs „Wielkopolska Otwarta dla 

Niepełnosprawnych”.  

 

Celem tej edycji Konkursu było promowanie i upowszechnianie nowych i sprawdzonych 

inicjatyw i pomysłów w obszarze włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, 

kreowanych i wdrażanych przez wielkopolskie powiaty i gminy w obszarze przedsiębiorczości 

społecznej z uwzględnieniem narzędzi ekonomii społecznej oraz inspirowanie samorządów 

do wdrażania działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w kontekście ich włączenia 

społecznego we wszystkie nurty aktywności życia społecznego w partnerstwie z partnerami 

społecznymi. 

 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Kapituła Konkursu, powołana uchwałą Nr 2378/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2016 roku, dokonała zatwierdzenia 

zgłoszeń konkursowych. Zgodnie z regulaminem Konkursu wyboru dokonali internauci 

w głosowaniu internetowym, które zakończyło się 15 września 2016 roku o północy.               

Internauci dokonali następującego wyboru: pierwsze miejsce Gmina Miasto Ostrów 

Wielkopolski, liczba głosów 32 005 (nagroda 15.000 zł), drugie miejsce Gmina Stare Miasto, 

liczba głosów 29 152 (nagroda 10.000 zł), trzecie miejsce Gmina Rawicz, liczba głosów 18 506                  

(nagroda 5.000 zł). 

 

Gmina Rawicz zaproponowała zakup sprzętu jako doposażenia Centrum Integracji Społecznej 

w Rawiczu. 

 

Środki finansowe na udzielenie powyższej dotacji celowej są zabezpieczone w budżecie 

Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 w rozdziale 85311 w § 6300. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

jest zasadne. 

 


