UCHWAŁA Nr XXXVII/738/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 września 2013 roku
w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Województwo
Wielkopolskie Miastu Czarnków

Na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§1
WyraŜa się zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budŜetu
Województwa Wielkopolskiego dla Miasta Czarnkowa w kwocie 15.000,00 zł (słownie:
piętnaście tysięcy zł 00/100) z przeznaczeniem na termomodernizację i modernizację
budynku WypoŜyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, mieszczącego się w Czarnkowie,
przy ul. Rybaki 14.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/738/13
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 września 2013 roku

Zarząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie uchwały Nr 2394/2012 z dnia
30 sierpnia 2012 roku przeprowadził wspólnie z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu
Konkurs „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”.
Celem tej edycji Konkursu stały się „dobre praktyki”- przykłady innowacyjnych rozwiązań,
podejmowanych przez wielkopolskie powiaty i gminy na rzecz osób niepełnosprawnych.
Wyznacznikami ich oceny stały się w Konkursie takie kryteria, jak: innowacyjność,
róŜnorodność oddziaływań oraz wysoka dostępność usług. Ponadto, celem Konkursu,
podobnie jak w latach ubiegłych, było inspirowanie powiatów i gmin do dalszego wdraŜania
systemowych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu Kapituła Konkursu, powołana uchwałą Nr 2652/2012
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2012 roku, dokonała oceny
zgłoszeń konkursowych oraz wyboru zwycięzców, którymi została m.in dobra praktyka
zgłoszona przez Miasto Czarnków.
Uzasadnieniem tej nominacji była ponadregionalność i trwałość zgłoszonej dobrej praktyki.
WypoŜyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Czarnkowie, funkcjonująca w ramach
współpracy z partnerem zagranicznym, jest przykładem uproszczenia procedur i warunków
przyznawania sprzętu rehabilitacyjnego najbardziej potrzebującym mieszkańcom nie tylko
gminy, ale teŜ innych województw.

W przypadku wysokiej oceny „dobrych praktyk” Regulamin Konkursu określa, Ŝe zwycięzcy
Konkursu mogą otrzymać ex aequo dwie główne nagrody Marszałka Województwa
Wielkopolskiego, kaŜda o równowartości 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań
na rzecz osób niepełnosprawnych. Jedną z tych nagród otrzymało Miasto Czarnków.

Miasto Czarnków zaproponowało przeznaczenie tej nagrody na termomodernizację
i modernizację budynku WypoŜyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, mieszczącego się
w Czarnkowie, przy ul. Rybaki 14.
Wobec powyŜszego podjęcie
Wielkopolskiego jest zasadne.
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