UCHWAŁA Nr XLIX/945/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Województwo
Wielkopolskie Powiatowi Krotoszyńskiemu

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

§1
Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu
Województwa Wielkopolskiego dla Powiatu Krotoszyńskiego w kwocie 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) z przeznaczeniem na zakup sprzętu do pracy osób
z niepełnosprawnościami w Spółdzielni Socjalnej VIVO w Koźminie Wielkopolskim.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIX/945/14
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Województwo
Wielkopolskie Powiatowi Krotoszyńskiemu

Zarząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie uchwały Nr 3742/2013 z dnia
8 sierpnia 2013 roku przeprowadził wspólnie z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu
Konkurs „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”.
Celem tej edycji Konkursu stało się promowanie i upowszechnianie „dobrych praktyk”
w obszarze rozwoju ekonomii społecznej w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami,
kreowanych i wdrażanych przez wielkopolskie powiaty i gminy oraz inspirowanie
samorządów do dalszego wdrażania systemowych działań na rzecz osób
z niepełnosprawnościami w obszarze ekonomii społecznej.
Konkurs jest formą systemowego wsparcia tych rozwiązań kreowanych i wdrażanych przez
samorządy województwa, które w sposób kompleksowy, innowacyjny odpowiadają na
potrzeby osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu Kapituła Konkursu, powołana uchwałą Nr 3981/2013
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2013 roku, dokonała oceny
zgłoszeń konkursowych oraz wyboru zwycięzców, którymi została m.in dobra praktyka
zgłoszona przez Powiat Krotoszyński.
Uzasadnieniem tej nominacji była przede wszystkim systemowość działań podejmowanych
przez Powiat na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami,
a także współpraca z partnerem biznesowym na rzecz budowy systemu ekonomii społecznej
w powiecie. Dobra praktyka zgłoszona przez Powiat Krotoszyński otrzymała ponadto
najwyższą notę wśród wszystkich zgłoszonych na konkurs wniosków.
Kapituła konkursu, po analizie wniosków, które uzyskały najwyższą notę, podjęła decyzję
o przyznaniu ex aequo trzech głównych nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
każda o równowartości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz osób
z niepełnosprawnościami. Jedną z tych nagród otrzymał Powiat Krotoszyński.
Powiat zaproponował przeznaczenie tej nagrody na zakup sprzętu do pracy osób
z niepełnosprawnościami w Spółdzielni Socjalnej VIVO w Koźminie Wielkopolskim.
Wobec powyższego podjęcie
Wielkopolskiego jest zasadne.
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