
UCHWAŁA NR 2417/2020 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 2 lipca 2020 roku 

 

zmieniająca Uchwałę nr 1978/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 marca  

2020 r. w sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków 

na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez samorządy 

województwa wielkopolskiego w 2020 roku 

 

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 512 ze zm.) oraz § 11 ust. 3 regulaminu naboru wniosków na dofinansowanie zadań  

z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego 

w 2020 roku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 1549/2019 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie 

zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa 

wielkopolskiego w 2020 roku, zmienionej uchwałą nr 1641/2019 r. z dnia 13 grudnia 2019 r., Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zmienia się uchwałę nr 1978/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r.  

w ten sposób, że: 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Przyjmuje się listę rankingową projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków na 

dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez samorządy 

województwa wielkopolskiego w 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Listę projektów odrzuconych na etapie formalnym stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały Nr 2417/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 2 lipca 2020 r. 

 

zmieniającej Uchwałę nr 1978/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 marca  

2020 r. w sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków 

na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez samorządy 

województwa wielkopolskiego w 2020 roku 

 

W budżecie województwa na rok 2020 (Dział 630, rozdział 63003, § 6300) zaplanowano kwotę 

450.000,00 zł na realizację zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez samorządy 

województwa wielkopolskiego.  

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 29 czerwca br. dokonał zwiększenia 

powyższej pozycji budżetu o 25.000,00 zł, do kwoty 475.000,00 zł. Tym samym zaistniała możliwość 

dofinansowania wszystkich projektów ocenionych pozytywnie przez Komisję powołaną Uchwałą  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1932/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. 

 

Dlatego też należy zaktualizować listę rankingową przyjętą uchwałą nr 1978/2020 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r.  

 

Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione. 



LP. WNIOSKODAWCA NAZWA ZADANIA PUNKTACJA DOTACJA

1
Gmina

Trzcianka

Budowa miejsc obsługi rowerzystów na Transwielkopolskiej Trasie Rowerowej - 

w Łomnicy oraz łączącej się z nią trasie Euroroute R1 - w Siedlisku
17            53 020,00 zł 

2
Gmina

Murowana Goślina
Budowa wiaty turystycznej w Raduszynie, w Gminie Murowana Goślina 16            65 420,00 zł 

3
Gmina

Skulsk

Budowa infrastruktury turystycznej na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski w 

miejscowości Łuszczewo (gm. Skulsk)
15            35 000,00 zł 

4
Gmina

Murowana Goślina
Budowa wiaty turystycznej w Łopuchówku, w Gminie Murowana Goślina 14            52 720,00 zł 

5
Gmina

Murowana Goślina
Budowa wiaty turystycznej w Złotoryjsku, w Gminie Murowana Goślina 14            52 820,00 zł 

6
Powiat

Gnieźnieński
Tablice informacyjne na szlakach rowerowych powiatu gnieźnieńskiego 14            16 920,00 zł 

7
Powiat

Międzychodzki

Rowerowy kątek w Chrzypsku Wielkim na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i 

rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
13            28 690,00 zł 

8
Gmina

Wijewo
Wykonanie pomostu drewnianego na Jeziorze Lincjusz w miejscowości Miastko 13            19 000,00 zł 

9
Gmina

Pyzdry
Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej przy wiatraku holenderskim w Pyzdrach 11            25 000,00 zł 

10
Gmina

Ostrowite

Budowa budynku toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną zewnętrzną 

w miejscowości Salamonowo
8         100 000,00 zł 

11
Gmina 

Chrzypsko Wielkie

Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę wiaty turystycznej 

w Orlu Wielkim
6            24 910,00 zł 

RAZEM: 473 500,00 zł        

Załącznik 

do uchwały nr 2417/2020

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 2 lipca 2020 r.

Załącznik nr 1

do uchwały nr 1978/2020

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 12 marca 2020 r.

Lista rankingowa projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, 

realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2020 roku

PROJEKTY REKOMENDOWANE DO DOFINANSOWANIA


