
 

 

 

 

Uchwała nr XXXVII/886/17 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 października 2017 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 V 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.2016 r. poz. 

486 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 1870 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 XXXVII/886/17 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 października 2017 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  V 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 4018/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego ogłosił V 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 117 projektów, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym 

zgodnie z regulaminem konkursu. Uchwałą nr 4318/2017 z dnia 5 października 2017 r. Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego przyjął listę rankingową i wskazał projekty rekomendowane do 

dofinansowania.  

W budżecie województwa na rok 2017 (budżet Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dział 010, rozdział 

01095, §2710) zabezpieczono kwotę 200 000 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 XXXVII/886/17 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 października 2017 r. 

 

Lp. Powiat Gmina Sołectwo Tytuł projektu 

Kwota dotacji (zł) 
Dział 010 

Rozdział 01095 
Paragraf 2710 

1. słupecki Orchowo Osówiec Promocja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osówcu 5 000,00 
2. nowotomyski Lwówek Pakosław Na wsi się dzieje - przy braku świetlicy, Pakosław pod namiotem szaleje 5 000,00 

3. 
czarnkowsko-

trzcianecki 
Wieleń Gulcz Centrum integracji wsi Gulcz 4 000,00 

4. szamotulski Pniewy Turowo 
"Aktywna turowska świetlica - z kinem, karaoke i strefą kibica" - 

doposażenie świetlicy wiejskiej w Turowie 
2 500,00 

5. kaliski Ceków-Kolonia Szadek Zakup sprzętu AGD dla świetlicy wiejskiej w Szadku 3 332,00 

6. śremski 
Książ 

Wielkopolski 
Zaborowo 

"Na wesoło - cała prawda o naszych przywarach" - wydanie folderu  
z przyśpiewkami dożynkowymi 

2 500,00 

7. 
czarnkowsko-

trzcianecki 
Wieleń Marianowo Doposażenie placu integracyjnego Marianowo-Herburtowo 4 550,00 

8. wrzesiński Kołaczkowo Bieganowo 
"Kuchnia pełna smaków" - wyposażenie Świetlicy Wiejskiej  

w Bieganowie w zastawy i akcesoria kuchenne 
3 300,00 

9. koniński Wilczyn Kownaty Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Kownaty 4 700,00 
10. koniński Golina Spławie Dziedzictwo i tradycja sercem integracji 3 662,00 
11. słupecki Powidz Przybrodzin Promujemy i integrujemy nasze sołectwo Przybrodzin 3 000,00 
12. rawicki Rawicz Załęcze Spotkajmy się w świetlicy w Załęczu 5 000,00 
13. słupecki Orchowo Bielsko Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku 4 318,00 
14. wrzesiński Kołaczkowo Budziłowo Budziłowo - smacznie, zdrowo na sportowo 3 330,00 
15. pleszewski Czermin Czermin Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej w miejscowości Czermin 2 550,00 

16. kaliski Opatówek Opatówek 
Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz kultywowanie  

i promowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów dla zespołu 
Opatowianie 

2 500,00 



 

 

 

17. pleszewski Gizałki Kolonia Ostrowska Wyposażenie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Kolonii Ostrowskiej  5 000,00 

18. poznański Kostrzyn Czerlejnko 
Wzmocnienie tożsamości lokalnej społeczności sołectwa Czerlejnko 

poprzez doposażenie Świetlicy Wiejskiej o nowoczesne wyposażenie na 
miarę XXI wieku 

4 976,00 

19. złotowski Lipka Kiełpin Gdy garnków w kuchni nie brakuje wszystko w mig się ugotuje 4 977,00 
20. pilski Wysoka Wysoka Mała Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego 2 909,00 
21. kępiński Łęka Opatowska Biadaszki Biesiadny kącik na szlaku turystycznym w Biadaszkach 5 000,00 

22. pilski Łobżenica Liszkowo 
"Tego czego nam trzeba", czyli - zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej 

w Liszkowie 
3 000,00 

23. pilski Łobżenica Dźwierszno Wielkie Dźwierszno Wielkie będzie wielkie. Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską 4 000,00 

24. koniński Golina Radolina 
Zakup namiotu wraz z wyposażeniem na rzecz integracji i promocji 

sołectwa Radolina 
3 984,00 

25. wągrowiecki Wągrowiec Bartodzieje Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bartodziejach 2 500,00 

26. kaliski Opatówek Michałów Drugi 
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Michałowie Drugim oraz 

materiałów promujących sołectwo 
2 900,00 

27. złotowski Lipka Wielki Buczek 
Gdy wieś wspólnie gotuje, to żołądek się raduje - wyposażenie kuchni Sali 

wiejskiej w Wielkim Buczku 
2 500,00 

28. ostrzeszowski Kraszewice Mączniki Miejsce rekreacji i wypoczynku w sołectwie Mączniki 5 000,00 
29. kolski Kościelec Waki Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Waki 4 764,00 

30. turecki Dobra Skęczniew 
Wzrost oferty kulturalnej sołectwa Skęczniew poprzez zakup niezbędnego 
wyposażenia na potrzeby uruchomienia świetlicy wiejskiej dla mieszkańców 

5 000,00 

31. ostrzeszowski 
Grabów nad 

Prosną 
Chlewo Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewo 4 570,00 

32. poznański Kórnik Mościenica 
Doposażenie wiaty ogniskowej w Mościenicy sposobem na jesienno-

zimowe chłody 
2 500,00 

33. pleszewski Chocz Nowa Kaźmierka Zakup wyposażenia kuchni dla świetlicy wiejskiej w Nowej Kaźmierce 2 650,00 
34. kaliski Lisków Lisków Z sołectwem Lisków smacznie i zdrowo 4 900,00 
35. kolski Kościelec Gąsiorów Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorów 4 889,00 
36. kępiński Trzcinica Trzcinica Zakup wyposażenia służącego promocji i integracji miejscowości Trzcinica 4 404,00 

37. gnieźnieński Kiszkowo 
Dąbrówka 
Kościelna 

Dąbrówka Kościelna - miejsce do tańca i różańca 4 500,00 

38. rawicki Pakosław Osiek Bliżej siebie pod parasolem i przy muzyce 2 732,00 



 

 

 

39. krotoszyński Krotoszyn Orpiszew 
Zakup parasoli oraz kompletów biesiadnych na potrzeby sołectwa 

Orpiszew 
5 000,00 

40. złotowski Zakrzewo Ługi Zakup stołów i krzeseł do sali wiejskiej w Ługach 5 000,00 

41. ostrzeszowski Czajków Salomony II 
Miejsce z kulturą - uatrakcyjnienie oferty kulturalnej świetlicy wiejskiej  

w Salomonach II poprzez zakup stołów, krzeseł  
5 000,00 

42. wągrowiecki Wągrowiec Toniszewo 
Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup elementów zagospodarowania 

przestrzeni publicznej w Toniszewie 
5 000,00 

43. kaliski Blizanów Lipe 
Integracja mieszkańców Sołectwa Lipe i Sołectwa Lipe Trzecie poprzez 

pielęgnowanie lokalnych tradycji 
5 000,00 

44. kaliski Ceków-Kolonia Przespolew Pański Zakup sprzętu AGD dla sołectwa Przespolew Pański 3 281,00 
45. pilski Szydłowo Pokrzywnica Urządzamy, ożywiamy, integrujemy się w Pokrzywnicy 3 400,00 

46. ostrowski Sieroszewice Psary  
System nagłośnieniowy - szansa rozwoju kulturalnego i integracji 

mieszkańców wsi Psary 
5 000,00 

47. kępiński Perzów Koza Wielka 
Zakup niezbędnego sprzętu w celu zagospodarowania i utrzymania terenu 

rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kozie Wielkiej, niewielkiej 
miejscowości w gminie Perzów 

4 000,00 

48. poznański Dopiewo Dopiewiec 
Siadaj w cieniu i odpocznij w Dopiewcu! Zakup parasoli i kompletów 

biesiadnych 
4 784,00 

49. poznański Dopiewo Więckowice W Więckowicach wiedzą jak parkować rowery! 4 191,00 

50. koniński Rychwał Złotkowy 
Wzrost oferty kulturalnej sołectwa Złotkowy poprzez zakup krzeseł na 

potrzeby mieszkańców 
2 500,00 

 
  

199 053,00 
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