
UCHWAŁA NR 3432/2021  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 8 kwietnia 2021 r.  

zmieniająca Uchwałę nr 3332/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11 marca 2021 r. w 

sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów zgłoszonych w naborze wniosków na dofinansowanie 

zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa 

wielkopolskiego w 2021 roku  

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1668 ze zm.) oraz § 11 ust. 3 regulaminu naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury 

turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku, stanowiącego 
załącznik do uchwały nr 2957/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w 

sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, 
realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku, Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  

§ 1.   

Postanawia się dokonać zmiany Uchwały Nr 3332/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 

marca 2021 r. w sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów zgłoszonych w naborze wniosków na 
dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa 

wielkopolskiego w 2021 roku, w taki sposób, że załącznik nr 1 do ww. uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik 
do niniejszej uchwały.  

§ 2.   

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

§ 3.   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek  Województwa 

Marek Woźniak



Uzasadnienie do uchwały Nr 3432/2021  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 8 kwietnia 2021 r.  

Uchwałą nr 3332/2021 z dnia 11 marca 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął listę 

rankingową projektów zgłoszonych w naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury 

turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku.  

Pismem z dn. 26 marca br. Gmina Przemęt poinformowała, że wybrany wykonawca zadeklarował niższy 
koszt realizacji zgłoszonego zadania, niż wynikało to z pierwotnie przedstawionego kosztorysu, a co za tym 

idzie udział dotacji z budżetu województwa też uległ zmniejszeniu z 11.570 zł na 10.790 zł. Tym samym 

zaistniała konieczność aktualizacji załącznika nr 1 ww. uchwały.  

Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Jacek Bogusławski 

Członek Zarządu 



LP.
WNIOSKODAWCA

[JST]
NAZWA ZADANIA

WYNIK OCENY 

MERYTORYCZNEJ
KWOTA DOTACJI

1
Gmina

Pyzdry

Przebudowa zaplecza sanitarno-turystycznego pomieszczeń 

"Chatki ornitologa" w m. Białobrzeg
16          54 000,00 zł 

2
Gmina 

Skulsk
Budowa slipu do wodowania łodzi w miejscowości Łuszczewo (gm. Skulsk) 14          39 000,00 zł 

3
Gmina 

Gniezno
Przystań rowerowa na Piastowskim Trakcie Rowerowym w m. Braciszewo 13          18 000,00 zł 

4
Gmina 

Książ Wlkp.
Przystań turystyczno-rekreacyjna nad Wartą w Zaborowie 11            8 430,00 zł 

5
Powiat 

Gnieźnieński

Samoobsługowe stacje naprawy rowerów 

na szlakach rowerowych powiatu gnieźnieńskiego
11          14 810,00 zł 

6
Powiat 

Rawicki

Budowa wiaty turystycznej w Osieku 

- przystanek na szlakach turystycznych południowej Wielkopolski
11        102 000,00 zł 

7
Gmina 

Chrzypsko Wielkie
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Białokoskim wraz z budową pomostu 10          42 580,00 zł 

8
Gmina 

Przemęt

Zagospodarowanie terenu przy ciągu pieszo-rowerowym 

na plaży w miejscowości Osłonin
9          10 790,00 zł 

9
Gmina 

Śmigiel
Trasy rowerowe - Śmigielska Pętla Wschodnia i Śmigielska Pętla Zachodnia 8          13 760,00 zł 

10
Gmina 

Czerwonak

Budowa 3 wiat rowerowych ze stojakami rowerowymi 

oraz samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów
7          42 780,00 zł 

11
Gmina 

Swarzędz

Poprawa i rozwój infrastruktury okołoszlakowej 

nad Jeziorem Swarzędzkim i w Dolinie Cybiny (Gmina Swarzędz)
7          30 750,00 zł 

12
Gmina 

Żerków
Utworzenie szlaku turystycznego śladami zabytków Gminy Żerków 7          15 500,00 zł 

13
Gmina 

Ostrowite
Wykonanie wiaty turystycznej na działce nr 158/2 w m. Giewartów 6          13 720,00 zł 

14
Powiat 

Międzychodzki

Rowerowy Kątek w Kwilczu na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych 

i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
6          28 740,00 zł 

RAZEM: 434 860,00 zł      

Załącznik nr 1

do uchwały Nr 3332/2021

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 11 marca 2021 r.

Lista rankingowa projektów zgłoszonych w naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, 

realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku

Załącznik

do uchwały Nr 3432/2021

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 8 kwietnia 2021 r.


