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Poznań, 19.12.2022 r. 

 

KS-I.O.0003.20.2022 

Pan  
Adam Bogrycewicz 
Radny 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

Szanowny Panie Radny, 

Odpowiadając na zapytanie złożone przez Pana podczas XLVII sesji Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, która odbyła się 28 listopada 2022 r., oraz na zadane pytania w trakcie 
posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej w dniu  
21 listopada 2022 r. przedstawiam informację dotyczącą planu utworzenia jednostki budżetowej 
pn.: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi. 

Ideą utworzenia Centrum jest udzielanie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
wsparcia mieszkańcom wsi, a w szczególności rolnikom, w zakresie przedsięwzięć mających na 
celu poprawę warunków ich życia oraz dążeń społeczności wiejskich do zachowania dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego.  
Głównym celem utworzenia Centrum jest rozwój obszarów wiejskich oraz zachowanie 
dziedzictwa kulturowego i kulinarnego poprzez wspomaganie wielkopolskich wspólnot lokalnych 
w dążeniach do rozwijania małych ojczyzn, bazując między innymi na osiągnięciach 
społeczeństwa informacyjnego i wykorzystując lokalne zasoby.  
Propozycja ta wpisuje się w „Strategię rozwoju województwa wielkopolskiego  
do 2030r.”, „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030” oraz „Plan 
Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”. Projektowane działania zmierzają  
do zrównoważonego rozwoju terytorialnego regionu, a także do zrównoważonej redystrybucji 
środków publicznych. Realizuje też cel Samorządu Województwa Wielkopolskiego „bliżej 
obywateli”. 

Redystrybucja środków publicznych: 
Mówiąc o redystrybucji środków publicznych mamy na uwadze informowanie mieszkańców wsi 
o możliwościach pozyskiwania  środków finansowych pochodzących z budżetu Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego, ARiMR, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej i innych źródeł. Z zastrzeżeniem, ze nie będą udzielane informacje  
o możliwościach pozyskania środków unijnych, do tego powołane są Punkty Informacyjne 
Funduszy Europejskich w Poznaniu, Kaliszu, Pile i Koninie. 

Wspieranie rozwoju produkcji żywności tradycyjnej i regionalnej oraz gromadzenie  
i upowszechnianie informacji o lokalnych rynkach produktów rolnych i żywnościowych: 
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Żywność tradycyjna i regionalna to bogactwo Wielkopolski. Należy zachęcać rolników  
do produkcji żywności we własnych gospodarstwach. Zadaniem Centrum byłaby działalność 
informacyjna w zakresie sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa rolnego wraz  
z możliwościami pozyskania dofinansowania tej inicjatywy. 

Wspieranie produkcji energii odnawialnej w na obszarach wiejskich: 
Z uwagi na słabe gleby występujące na niektórych terenach zajmowanych przez obszary wiejskie, 
ważne jest z punktu widzenia ochrony środowiska informowanie mieszkańców  
o możliwości zagospodarowania tych terenów do produkcji energii odnawialnej. Ponadto 
niezbędne do podjęcia tej działalności będzie pozyskanie informacji o możliwościach 
dofinansowana np. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz z innych źródeł w postaci dotacji, środków zwrotnych czy refundacji 
poniesionych kosztów. 

Wspieranie działań w  zakresie retencjonowania wody na obszarach wiejskich: 
Informowanie rolników o obowiązujących przepisach prawa w zakresie gospodarowania wodami 
z uwzględnieniem praw i obowiązków mieszkańców wynikających z ustawy Prawo Wodne oraz  
o zakresie zdań będących w gestii Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. 
Wskazywanie zadań realizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

Działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska przyrodniczego regionu: 
Informowanie mieszkańców wsi oraz obszarów wiejskich o wsparciu finansowym udzielanym 
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, organizowanych konkursach (ochrona 
środowiska, turystyka, rolnictwo) oraz pomoc merytoryczna w przygotowaniu odpowiednich 
dokumentów. Informowanie odnośnie do programów tj. Wielkopolska Odnowa Wsi, 
Deszczówka, Wsparcie dla Pszczelarzy czy Wsparcie dla Ogrodów Działkowych. 

Współpraca Centrum z innymi instytucjami rolniczymi i okołorolniczymi: 
Współpraca Centrum z innymi departamentami/biurami Urzędu Marszałkowskiego  
w zakresie promocji rolnictwa, wsparcia małych firm oraz lokalnych inicjatyw gospodarczych 
i obywatelskich, co wpłynie na rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Współpraca 
Centrum z LGD w zakresie upowszechniania dorobku beneficjentów programu Leader, promocja 
„dobrych praktyk” w zakresie realizacji projektów finansowanych w ramach Lokalnych Strategii 
Rozwoju, wsparcie w organizacji  szkoleń oraz warsztatów dla potencjalnych wnioskodawców – 
mieszkańców wsi oraz obszarów wiejskich. Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich, OSP, 
Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Ośrodkami Naukowymi, samorządem 
rolniczym, Związkami Branżowymi, Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcją 
Weterynaryjną w rozwiązywaniu bieżących problemów w rolnictwie, ogrodnictwie  
i sadownictwie oraz informowanie rolników o możliwościach stosowania innowacyjnych 
rozwiązań w technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej w wyniku przenoszenia wyników 
naukowych do gospodarstw rolnych. Inicjowanie różnych form edukacji mieszkańców wsi 
zgodnie z lokalnymi potrzebami oraz ich wsparcie poprzez organizację różnych wydarzeń 
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okołorolniczych na terenach należących do Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
w Centrach Wystawienniczych w Sielinku, Marszewie i Gołaszynie. Udzielanie informacji rolnikom 
oraz mieszańcom obszarów wiejskich o możliwościach korzystania ze wsparcia w ramach Planu 
Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (TYLKO II filar Rozwój Obszarów Wiejskich - bez dopłat 
bezpośrednich i ekoschematów). Informowanie mieszkańców wsi oraz obszarów wiejskich  
o nowych możliwościach wsparcia na tzw. rozwój inteligentnych wiosek – inicjatywa polega  
na wykorzystywaniu nowoczesnych technologii cyfrowych w rozwoju wsi. Szczególnie ważne 
zagadnienie w nowej perspektywie finansowej. Finansowanie Wielkopolskiego Samorządowego 
Centrum Rozwoju Wsi wraz z Oddziałami zaplanowano w pierwszym okresie z budżetu 
Województwa Wielkopolskiego. Docelowo Centrum będzie starało się pozyskać środki  
na działalność z licznych form wsparcia zewnętrznego kierowanego do tego typu jednostek 
organizacyjnych (Plan Strategiczny WPR 2021-2027, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa 
- FAPA, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i inne). 
Odnosząc się natomiast do poruszonej w interpelacji kwestii utworzenia w budżecie 
województwa rezerwy celowej w kwocie 2 000 000 zł zwracam uwagę, że zgodnie z zapisami  
art. 140 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w budżecie 
państwa mogą być tworzone rezerwy celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje 
klasyfikacji budżetowej nie jest możliwy do dokonania w okresie opracowywania projektu 
uchwały budżetowej. Zatem z punktu widzenia planowania budżetu powyższe działanie uznać 
należy za prawidłowe.  
Utworzenie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi  jest inicjatywą na bardzo 
wczesnym etapie planowania, dlatego informacje zawarte w załączonym materiale nie mają 
ostatecznego i wiążącego charakteru. Z tych samych powodów niemożliwe jest przekazanie Panu 
Radnemu kopii analiz, pism, notatek, maili i innych dokumentów, ponieważ żadna dokumentacja 
w zakresie powstania centrum nie została jeszcze wytworzona.  

Omawiana inicjatywa istotnie nie była poruszona podczas prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku. Jak powszechnie wiadomo, dokumenty  
o charakterze strategicznym wyznaczają główne cele i kierunki rozwoju, bez wskazywania 
konkretnych działań czy inwestycji. Nie wykluczają tym samym możliwości realizacji nowych 
inicjatyw, które wpisują się w cele strategii. Jak wynika z samej treści dokumentu, wsparcie 
obszarów wiejskich będzie realizowane za pośrednictwem różnych celów rozwojowych 
wskazanych w Strategii.  

Jednocześnie zapewniam Pana Radnego, że w przypadku podjęcia działań zmierzających  
do utworzenia Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi, wszelkie informacje  
w niniejszym zakresie będą przedstawiane podczas posiedzeń właściwych komisji Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego.  

Z poważaniem 
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

Krzysztof Grabowski 
Wicemarszałek 
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