UCHWAŁA NR XXXVII/725/13
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 września 2013 r.

zmieniającej uchwałę nr XXXI/614/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
25 lutego 2013 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 (Dz. U. z 2013 r.
poz. 596), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Zmienia się uchwałę nr XXXI/614/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
25 lutego 2013 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
otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XXXVII/725/13
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 września 2013 r.
zmieniającej uchwałę nr XXXI/614/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
25 lutego 2013 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”.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego 30 września 2011 r. podjął uchwałę nr 1122/2011
w sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów zgłoszonych w ramach II edycji konkursu „Pięknieje
wielkopolska wieś” (edycja 2011/2012).
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. zmienioną uchwałą nr XXIV/432/12 z dnia 23 lipca
2012 r. wyraził zgodę na dofinansowanie 48 projektów z ww. listy rankingowej w łącznej wysokości
1.799.999,66 zł, wyczerpując tym samym pulę środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie
Województwa na rok 2012.
Uchwałą nr XXXI/614/13 z dnia 25 lutego 2013 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraził
zgodę na dofinansowanie kolejnych 26 projektów z ww. listy, które nie otrzymały dofinansowania
w roku 2012, w tym na dofinansowanie w wysokości 29 000 zł projektu pn. Strefa aktywnego
wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej w Osinach złożonego przez Gminę Kępno (Załącznik
nr 1 do uchwały).
Pismem z dnia 4 kwietnia 2013 r. skierowanym do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Burmistrz Miasta i Gminy Kępno zgłosił rezygnację
Gminy Kępno z realizacji ww. projektu.
W związku z powyższym istnieje konieczność zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXXI/614/13
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w ten sposób, że wykreśla się w nim
projekt Strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej w Osinach.
Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do Uchwały nr XXXVII/725/13
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 września 2013 r.
Wielkopolska Odnowa Wsi

II etap konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" - edycja 2011/2012

Lp.

Gmina

Sołectwo

Tytuł projektu

Kwota dotacji

Dział 010
Rozdział 01095
Paragraf

1

Przygodzice

Smardów

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Smardowie – mała
architektura

40 000,00 zł

6300

2

Kaczory

Morzewo

Zagospodarowanie miejsca rekreacji, wypoczynku i integracji na terenie
wsi Morzewo

40 000,00 zł

6300

3

Lipno

Targowisko

Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy "Bursztyn" w Targowisku

22 837,18 zł

6300

4

Pogorzela

Głuchów

Cztery pory roku dla rekreacji w Głuchowie

37 700,00 zł

6300

5

Gostyń

Czajkowo

Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie

39 990,00 zł

6300

6

Szydłowo

Szydłowo

Nad szydłowskim stawem

35 500,00 zł

6300

7

Czajków

Czajków

Zagospodarowanie terenu wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego poprzez
instalację lamp solarnych i nasadzenie roślin zielonych

40 000,00 zł

6300

8

Września

Gutowo Wielkie

Park Napoleona

36 654,45 zł

6300

9

Osiek Mały

Osiek Mały

Budowa placu zabaw jako miejsca przyjaznego dzieciom

40 000,00 zł

6300

10

Kramsk

Wysokie

Strefa rekreacji – strefa integracji – strefa bezpieczeństwa, czyli jak stary
zdewastowany plac zmienił się w teren rekreacyjno – integracyjny
z placem zabaw dla dzieci

37 900,60 zł

6300

11

Kórnik

Kamionki

Stworzenie mieszkańcom bezpiecznych i atrakcyjnych miejsc
wypoczynku i rekreacji - budowa kompleksu rekreacyjnego "KAMYCZEK"
w Kamionkach, składającego się z placu zabaw i bulodromu

37 329,10 zł

6300

12

Ujście

Byszki

Modernizacja boiska do siatkówki i koszykówki w Byszkach

40 000,00 zł

6300

13

Ostrowite

Kosewo

Zagospodarowanie placu w Kosewie

39 750,00 zł

6300

14

Lwówek

Józefowo

Wielopokoleniowe miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Józefowo

40 000,00 zł

6300

15

Lwówek

Bródki

Bródki - ziemia ojców naszych

40 000,00 zł

6300

16

Kaczory

Zelgniewo

Wykorzystanie centrum miejscowości Zelgniewo na cele rekreacji i
wypoczynku

40 000,00 zł

6300

17

Skulsk

Pilich

Sołectwo Pilich bramą województwa wielkopolskiego - zagospodarowanie
linii brzegowej Jeziora Skulska Wieś

40 000,00 zł

6300

18

Skulsk

Skulsk

Sołectwo Skulsk stawia na turystykę

40 000,00 zł

6300

19

Kościan

Kurza Góra

Strefa rekreacji i wypoczynku w Kurzej Górze

40 000,00 zł

6300

20

Krotoszyn

Bożacin

Zagroda serem pachnąca

29 000,00 zł

6300

21

Budzyń

Nowe Brzeźno

Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie
zbiorników wodnych

40 000,00 zł

6300

22

Wapno

Srebrna Góra

O czym szumią stare drzewa?

40 000,00 zł

6300

23

Gołańcz

Potulin

Utworzenie centrum integracyjno - kulturalnego we wsi Potulin

39 995,07 zł

6300

SUMA

876656,40 zł

