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UCHWAŁA NR XLV / 1042 /18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 23 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie podjęcia apelu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie środków finansowych 

przeznaczonych na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 . 

 

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 

431 ze zmianami), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego zwraca się z apelem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 o zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację operacji typu „Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR XLV / 1042 /18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 23 kwietnia 2018 r. 

 

 

Zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. 

poz. 431 ze zmianami), w sprawach, w których Sejmik nie realizuje swoich uprawnień stanowiących 

może wyrażać opinie, podejmować apele i zajmować stanowiska w formie uchwały. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Załącznik do uchwały 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

nr XLV / 1042 /18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

 

Ustalony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r.  

w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach  

w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 ze zmianami) limit środków dla województwa wielkopolskiego wynosi 

30 000 000 EUR na cały okres programowania. Kwota ta jest nieadekwatna do lokalnych potrzeb, czego 

niezbitym dowodem jest liczba wniosków o przyznanie pomocy złożona w ramach przeprowadzonego 

w terminie od 1 do 14 kwietnia 2016 r. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu wpłynęło 355 wniosków, a  łączna kwota wnioskowanej pomocy wynosiła 296 822 235,11 

zł. Dostępna alokacja umożliwiła zawarcie jedynie 150 umów. Pozostałe wnioski uzyskały odmowę 

przyznania pomocy. Oznacza to, że dostępna pula środków umożliwiła dofinansowanie zaledwie 42% 

złożonych wniosków. Dodatkowo stan prawny na dzień zatwierdzenia listy operacji nie dawał 

pozostałym wnioskodawcom możliwości oczekiwania na zwolnienie się środków w ramach 

oszczędności poprzetargowych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, a także ciągle zgłaszane przez lokalne samorządy potrzeby  

w zakresie ogłoszenia kolejnych naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie budowy  

i modernizacji dróg, niezbędne jest wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie 

dodatkowych środków, co umożliwi przeprowadzenie drugiego naboru na ww. typ operacji. Środki 

mogłyby zostać przesunięte z działań PROW, na które nie ma aż tak dużego zapotrzebowania. Ponadto 

9 marca 2018 r. opublikowano zmianę rozporządzenia wykonawczego dla operacji typu „Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych” (Dz. U. z 2018 r. poz. 209). Wprowadzone zmiany zwiększają szansę na 

uzyskanie dofinansowania dla tych wniosków, które wg poprzednich regulacji otrzymały mniejszą ilość 

punktów. Możliwe i zasadne byłoby zatem ogłoszenie kolejnego naboru wniosków, jednak przy 

relatywnie niskiej wartości oszczędności powstałych w związku ze zrealizowanymi już umowami, 

działanie takie wydaje się być bezcelowe. Kwota jaką dysponuje Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego jest bowiem nieadekwatna do skali zapotrzebowania w regionie. 

Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 barierą rozwoju 

społeczno-ekonomicznego wielu miejscowości wiejskich w Polsce jest brak dobrej jakości dróg.  

W warunkach utrudnień komunikacyjnych zahamowany jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości, 

ograniczone są możliwości podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia poza miejscem 

zamieszkania oraz korzystania z usług publicznych (edukacja, zdrowie, kultura). Dlatego szczególnie 

istotnym dla rozwoju terenów wiejskich województwa wielkopolskiego jest pozyskanie dodatkowych 

funduszy na inwestycje, na które w regionie istnieje największe zapotrzebowanie i które przyczynią się 

do powstania wymiernych korzyści dla mieszkańców wsi.  

W związku z powyższym Sejmik Województwa Wielkopolskiego kieruje apel do Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację operacji 

typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,  

w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
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