UCHWAŁA NR XXIV/432/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 lipca 2012 r.

zmieniająca uchwałę nr XXII/373/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 maja
2012 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
realizacji II etapu konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
z poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Zmienia się Uchwałę Nr XXII/373/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 maja
2012 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
realizacji II etapu konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w ten sposób, że załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXII/373/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2012 r.
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XXIV/432/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 lipca 2012 r.
zmieniającej uchwałę nr XXII/373/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 maja
2012 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
realizacji II etapu konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Gmina Jarocin, której Uchwałą nr XXII/373/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
25 maja 2012 r. przyznano pomoc finansową na realizację zadania pn.: Odnowa stawu
wiejskiego w miejscowości Łuszczanów, pismem z dnia 20 czerwca 2012 r. zrezygnowała z
realizacji zadania w roku bieżącym. Na realizację projektu Sejmik Województwa
Wielkopolskiego przyznał pomoc finansową w wysokości 40 000 zł.
Wobec powyższego odstąpiono od podpisania umowy o udzielenie dotacji pomiędzy
Województwem Wielkopolskim a Gminą Jarocin.
Listę zadań, które zakwalifikowano do dofinansowania określa Uchwała nr 1122/2011
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2011 r. w sprawie przyjęcia listy
rankingowej projektów zgłoszonych w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XXI/354/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. oraz
uchwałą nr XXII/373/12 z dnia 25 maja 2012 r. przyznał dotacje łącznie dla 48 projektów,
czym wyczerpana została pula środków zabezpieczona w budżecie województwa na rok
2012. Pozostałe 30 projektów powinno otrzymać dofinansowanie w roku 2013. W sytuacji
wycofania się Gminy Jarocin z realizacji swojego projektu w roku 2012 powstała możliwość
udzielenia dotacji w roku bieżącym kolejnej gminie, zgodnie z listą rankingową przyjętą przez
Zarząd w roku ubiegłym.
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się kolejno z zapytaniem do gmin Ujście i
Rychwał (tj. dwóch kolejnych gmin na liście rankingowej, które skompletowały komplet
niezbędnych dokumentów) czy gotowe byłyby realizować projekt w sytuacji, gdy podpisanie
umowy o udzielenie dotacji nastąpiłoby dopiero na przełomie lipca i sierpnia 2012 r. z uwagi
na konieczność zmiany uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie
przekazania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego. Burmistrz gminy
Ujście pismem z dnia 22.06.2012 r. poprosił o przełożenie na rok 2013 realizację zadania
„Modernizacja boiska do siatkówki i koszykówki w Byszkach”. Natomiast burmistrz gminy
Rychwał pismem z dnia 25.06.2012 r. zadeklarował gotowość realizacji swojego projektu
pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Domu Kultury w Kucharach Borowych”.
Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/432/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 lipca 2012 r.
Wielkopolska Odnowa Wsi - edycja 2011/2012
II etap konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"

Lp.

Gmina

Sołectwo

Tytuł projektu

Kwota dotacji

Dział 010
Rozdział
01095
Paragraf

1

Kórnik

Mościenica

Siłownia pod mościenicką chmurką - miejsce sportu i rekreacji
mieszkańców wsi Mościenica

33 000,00 zł

6300

2

Kłodawa

Krzykosy

Lipowy gościniec - ekomuzeum i wiejski plac rekreacji we wsi
Krzykosy

40 000,00 zł

6300

3

Orchowo

Słowikowo

Najpiękniej w Słowikowie śpiewają słowiki - rewaloryzacja
zabytkowego parku w Słowikowie

37 081,92 zł

6300

4

Ślesin

Piotrkowice

Rewitalizacja zabytkowego parku jako obszaru przestrzeni
dydaktyczno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Piotrkowice

40 000,00 zł

6300

5

Miasteczko
Krajeńskie

Okaliniec

Okaliniec od nowa

40 000,00 zł

6300

6

Mosina

Świątniki

Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań "Bocianowo"

40 000,00 zł

6300

7

Złotów

Rudna

Promenada widokowa z elementami drzewoterapii

40 000,00 zł

6300

8

Ryczywół

Radom

Wokół radomskiego stawu

36 500,00 zł

6300

9

Koźminek

Pietrzyków

Kompleks rekreacyjno-sportowy wsi Pietrzyków

40 000,00 zł

6300

10

Krobia

Potarzyca

Gościniec w Potarzycy

37 490,00 zł

6300

11

Chrzypsko
Wielkie

Łężce

Rewitalizacja alei drzew owocowych wraz z wytyczeniem szlaku
turystycznego pieszego oraz modernizacją świetlicy wiejskiej

40 000,00 zł

6300

40 000,00 zł

6300

12

Międzychód

Mnichy

Przywrócić dawne piękno, odnaleźć zaginione wartości - rewitalizacja
parku dworskiego i odnowa oblicza wsi poprzez utworzenie terenów
zielonych i rekreacyjnych wraz z utworzeniem tradycyjnego sadu
śliwkowego i budową pieca chlebowego w sołectwie Mnichy w m.
Mniszki

13

Krajenka

Podróżna

"Radosna Podróżna" - miejsce rekreacji

40 000,00 zł

6300

14

Krajenka

Śmiardowo Krajeńskie

Plac 500-lecia w Śmiardowie Krajeńskim

35 346,44 zł

6300

15

Rychwał

Kuchary Borowe

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Domu Kultury
w Kucharach Borowych

40 000,00 zł

6300

SUMA

579 418,36 zł

