
 

 
 

Uchwała nr XXII/427/20 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 września 2020 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  

VIII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. 

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 512 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Wyraża się zgodę na przekazanie pomocy finansowej gminom w wysokości i na zadania określone  

w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 
 

Uzasadnienie 

do uchwały nr XXII/427/20 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 września 2020 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  

VIII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. 

 

Uchwałą nr XXXII/635/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013 r. przyjęty 

został program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Instrumentami wsparcia są m.in. konkursy 

dotacyjne dla gmin, których celem jest wyłonienie i dofinansowanie zadań z zakresu odnowy wsi, 

realizowanych w sołectwach uczestniczących w programie. Uchwałą nr 2433/2020 z dnia 2 lipca  

2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił VIII edycję konkursu „Odnowa wsi szansą dla 

aktywnych sołectw”. Przedmiotem dofinansowania są niewielkie projekty obejmujące: 

 zakup towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnej i/lub tradycyjnych 

zawodów (np. instrumenty dla zespołów folklorystycznych czy tradycyjne stroje lub ich 

elementy), 

 zakup wyposażenia obiektów użyteczności publicznej (np. stoły, krzesła, nagłośnienie  

do świetlic i sal wiejskich), 

 zakup materiałów promujących wieś (np. banery, roll-up’y, namioty), 

 zakup drobnych przedmiotów zagospodarowania przestrzeni publicznej (np. ławki,  

kosze na śmieci). 

Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu otrzymuje gmina. Poziom 

pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu, jednak nie mniej niż 2 500 zł  

i nie więcej niż 5 000 zł dla pojedynczego projektu oraz nie więcej niż 10 000 zł dla jednej gminy. 

Do konkursu złożono 133 projekty, które zostały ocenione pod względem formalnym  

i merytorycznym zgodnie z regulaminem konkursu. Uchwałą nr 2679/2020 z dnia 10 września 2020 r. 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął listę rankingową i wskazał projekty rekomendowane do 

dofinansowania.  

W budżecie województwa na rok 2020 (dział 010, rozdział 01095, §2710) zabezpieczono kwotę  

200 000 zł na realizację konkursu. Projekty rekomendowane do dofinansowania wyczerpują kwotę 

zabezpieczoną w budżecie na ten cel.  

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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Załącznik do uchwały nr XXII/427/20 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 września 2020 r. 

 

 

Lp. Powiat Gmina Sołectwo Tytuł projektu 

Kwota dotacji (zł) 
Dział 010 

Rozdział 01095 
Paragraf 2710 

1. ostrowski Sieroszewice Ołobok 60 lat dla nas tańczyli, w nowych strojach Zespół nam życie umili 5 000,00 

2. 
czarnkowsko-

trzcianecki 
Trzcianka Rychlik Doposażenie boiska sportowego w Rychliku 5 000,00 

3. kępiński Łęka Opatowska Opatów NO RUSZ SIĘ 5 000,00 

4. słupecki Powidz Wylatkowo Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wylatkowie 3 083,00 

5. poznański Kleszczewo Tanibórz 
Zagospodarowanie przestrzeni centrum integracji wielopokoleniowej 

społeczności w Taniborzu 
2 800,00 

6. 
czarnkowsko-

trzcianecki 
Drawsko Pęckowo Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pęckowie 2 600,00 

7. szamotulski Ostroróg Dobrojewo Rowery kochamy i w Dobrojewie o nie dbamy! 2 829,00 

8. słupecki Ostrowite Jarotki Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Jarotkach 5 000,00 
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9. obornicki Ryczywół Ludomy Miejsce spotkań i aktywności – wyposażenie wiaty w Ludomach 5 000,00 

10. rawicki Rawicz Słupia Kapitulna 
Świetlica wiejska w Słupi Kapitulnej ostoją bezpieczeństwa i jakości 

wyposażenia 
5 000,00 

11. szamotulski Ostroróg Szczepankowo 
Nowe stoły i krzesła mamy – na warsztaty do muzeum w Szczepankowie 

zapraszamy 
3 751,00 

12. szamotulski Pniewy Zajączkowo 
Zajączkowo wieś przyszłości, tutaj Zając zawsze gości - doposażenie 

miejsca integracji przy świetlicy wiejskiej w namiot i grill gastronomiczny 
2 500,00 

13. słupecki Orchowo Bielsko Promocja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku 3 772,00 

14. ostrzeszowski Kraszewice Kraszewice nr 1 
Doposażenie Orkiestry Dętej w nowe instrumenty, wzbogaci nam 

muzycznie uroczyste momenty 
5 000,00 

15. kaliski Lisków Lisków Stoły i ławy posłużą do sołeckiej zabawy 4 964,00 

16. leszczyński Lipno Wilkowice Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wilkowicach 5 000,00 

17. pilski Wyrzysk Osiek nad Notecią Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Osieku nad Notecią 5 000,00 

18. pleszewski Chocz Chocz 
Przyjemność z przygotowywanych dań - zakup doposażenia w świetlicy 

wiejskiej w Choczu 
4 000,00 

19. kościański Śmigiel Nietążkowo Zakup wyposażenia kuchennego dla sołectwa Nietążkowo 3 680,00 
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20. kępiński Łęka Opatowska Łęka Opatowska KĄCIK BIESIADNY 5 000,00 

21. wągrowiecki Mieścisko Gołaszewo Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Gołaszewie 4 873,00 

22. kaliski Brzeziny Brzeziny 
Bo w orkiestrze taka siła, co młodych i starych do siebie zbliżyła - zakup 

strojów wyjściowych dla członków Orkiestry Dętej Brzeziny 
5 000,00 

23. pilski Łobżenica Luchowo Nasza nowa świetlica - zakup wyposażenia dla Luchowa 5 000,00 

24. jarociński Jarocin Radlin 
Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego dla świetlicy wiejskiej 

w Radlinie 
4 877,00 

25. pilski Wysoka 
Jeziorki 

Kosztowskie 
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich 4 850,00 

26. pleszewski Chocz Niniew Przyjdź i zobacz - zakup sprzętu multimedialnego dla sołectwa Niniew 4 500,00 

27. słupecki Powidz Powidz Ekologiczne Sołectwo Powidz 3 006,00 

28. nowotomyski Kuślin Michorzewo 
Gdy roll-upy i nagłośnienie zakupimy, wszystkim głośno o historii 

Michorzewa „opowimy” 
4 436,00 

29. koniński Rychwał 
Jaroszewice 

Rychwalskie 
Z Litwy do Wielkopolski - wieczornica z Panem Tadeuszem 3 200,00 

30. wrzesiński Kołaczkowo Wszembórz Doposażenie świetlicy wiejskiej we Wszemborzu 3 330,00 
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31. słupecki Ostrowite Szyszłowo Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Lucynowie 4 923,00 

32. kaliski Szczytniki Kuczewola Świetlica wiejska w Kuczewoli - tu się spotykamy i tu wypoczywamy 4 000,00 

33. ostrzeszowski Kraszewice Racławice Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Racławicach 3 000,00 

34. pilski Szydłowo Pokrzywnica 
Tradycyjne smaki w nowej kuchni - rewitalizacja świetlicy wiejskiej w 

Pokrzywnicy 
3 429,00 

35. ostrzeszowski 
Grabów nad 

Prosną 
Bobrowniki 

"Gościu siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie" - zakup krzeseł do 

świetlicy wiejskiej w Bobrownikach 
5 000,00 

36. ostrzeszowski 
Grabów nad 

Prosną 
Kopeć 

Doposażona świetlica w Kopciu - atrakcyjną i bezpieczną przystanią dla 

mieszkańców i gości 
5 000,00 

37. kościański Krzywiń Bielewo 
W plenerze czy też pod dachem, bawmy się wszyscy z dużym 

rozmachem! - doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielewie 
5 000,00 

38. pilski Wysoka Tłukomy Integracja i zabawa dla Tłukom to ważna sprawa 4 980,00 

39. grodziski Granowo Strzępiń 
W świetlicę w Strzępiniu chętnie zainwestujemy, bo szerzyć kulturę w 

gminie chcemy 
4 064,00 

40. złotowski Złotów Klukowo 
"Kuźnia smaków przez 365 dni" - doposażenie Sali Wiejskiej w 

miejscowości Klukowo 
5 000,00 

41. słupecki Lądek Samarzewo Odnowa wsi Samarzewo, gmina Lądek 3 375,00 
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42. ostrowski Sieroszewice Latowice Audio i wideo w służbie integracji mieszkańców 5 000,00 

43. obornicki Oborniki Ocieszyn Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ocieszynie 4 200,00 

44. pilski Wyrzysk Gromadno Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gromadnie 2 500,00 

45. kolski Kościelec Ruszków Drugi Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruszków Drugi 5 000,00 

46. kaliski Stawiszyn Zbiersk-Cukrownia 
Zakup sprzętu muzycznego oraz kuchni polowej dla sołectwa Zbiersk-

Cukrownia 
4 275,00 

47. koniński Grodziec Junno Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Junno gmina Grodziec 4 100,00 

RAZEM: 199 897,00 

 


