UCHWAŁA NR XLIV/858/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 18 lipca 2022 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 programu retencjonowania
i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa
wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.
Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r.
poz. 547 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na przekazanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego
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.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego
Małgorzata Waszak-Klepka
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/858/22
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 lipca 2022 r.

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego przewidzianych do udzielenia pomocy finansowej i zadań, na jakie zostanie ona udzielona w ramach
programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego
w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”,
Rozdział 01095 „Pozostała działalność”,
§ 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych”.

LP.

JST

NAZWA ZADANIA

WYSOKOŚĆ DOTACJI

1.

Gmina Święciechowa

80 388,00 zł

2.

Gmina Kostrzyn

Budowa instalacji automatycznego nawadniania terenów zielonych
Kontynuacja kostrzyńskiej kampanii hydrologicznej – instalacja do zagospodarowania wody
opadowej na terenie Szkoły Podstawowej w Iwnie
Zakup i montaż zbiorników do zbierania wód opadowych na obiektach użyteczności publicznej
w Gminie i Mieście Jastrowie
Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Rojowie

3.
4.

Gmina i Miasto
Jastrowie
Miasto i Gmina
Ostrzeszów

98 200,00 zł
3 127,00 zł
98 000,00 zł
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5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Budowa sześciu zbiorników podziemnych retencyjno-przepływowych o pojemności 8 m3 każdy
Powiat Rawicki
wraz z instalacją, w celu gromadzenia wody opadowej i wykorzystanie jej do nawadniania terenów
zielonych wokół Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu
Budowa – montaż 5 gotowych zbiorników żelbetonowych
Gmina Doruchów
o pojemności 10 m3 każdy na wody deszczowe wraz z kanalizacją deszczową
Wykonanie systemu magazynowania wody opadowej wraz
Gmina Lądek
z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu, Gmina Lądek
Gmina Dopiewo
Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych na boisku w Konarzewie
Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej
Gmina Wolsztyn
w gminie Wolsztyn – etap II
Powiat Chodzieski
Zagospodarowanie wód opadowych na terenie ZS-R
Gmina Miasto Ostrów
Budowa zbiornika retencyjnego wody opadowej na terenie Przedszkola nr 1
Wielkopolski
przy ul. Prof. Kaliny 2 w Ostrowie Wielkopolskim
Miasto Poznań
System kanalizacji deszczowej w Poznańskim Zespole Żłobków
Budowa instalacji kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych na wody opadowe na
Gmina Krobia
terenie Szkoły Podstawowej w Krobi
Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych poprzez cztery zbiorniki
Gmina Koźmin
retencyjne o sumarycznej pojemności 40 (m3) wraz z punktem czerpania wody oraz niezbędną
Wielkopolski
infrastrukturą
Powiat Chodzieski
Zagospodarowanie wód opadowych na terenie DPS
Miasto i Gmina
Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie parku miejskiego w Ostrzeszowie
Ostrzeszów
Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na
Gmina Margonin
stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin
Gmina Oborniki
Budowa i modernizacja domów i ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich w gminie Oborniki
Gmina i Miasto
Budowa instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku sali
Odolanów
wiejskiej do zbiornika retencyjnego o poj. 40 m3

100 000,00 zł

95 999,00 zł

100 000,00 zł
100 000,00 zł
69 184,00 zł
22 668,00 zł
85 984,00 zł
100 000,00 zł
100 000,00 zł

100 000,00 zł
34 002,00 zł
96 299,00 zł
96 000,00 zł
79 454,00 zł
100 000,00 zł
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20.

Gmina Kępno

21.

Miasto i Gmina
Krotoszyn

22.

Powiat Leszczyński

Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej w celu zagospodarowania wód opadowych dla
budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie
Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą
jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Kobierno
Budowa systemu odprowadzania i retencjonowania wód opadowych z dachów budynków
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie
RAZEM

42 600,00 zł
85 000,00 zł
100 000,00 zł
1 786 905 zł
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Uzasadnienie do uchwały Nr XLIV/858/22
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 lipca 2022 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 programu retencjonowania
i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie
województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.
Uchwałą Nr 4405/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór
wniosków na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy terytorialne z terenu województwa
wielkopolskiego w 2022 roku w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych
z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania
terenów zielonych pn. „Deszczówka”. Do programu złożono 26 wniosków, które zostały ocenione pod
względem formalnym, z których 22 zakwalifikowały się do oceny merytorycznej, zgodnie z Regulaminem
naboru wniosków do programu pn. „Deszczówka” w roku 2022.
Uchwałą Nr 5302/2022 z dnia 7 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął
listę rankingową i wskazał zadania zgłoszone w ramach naboru wniosków złożonych do programu
pn. „Deszczówka”, rekomendowane do dofinansowania. W budżecie województwa na rok
2022 (Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW w Poznaniu) zabezpieczono kwotę 1 965 000 zł na
realizację programu pn. „Deszczówka”. Zadania zgłoszone w ramach naboru wniosków do programu pn.
„Deszczówka”, rekomendowane do dofinansowania z listy rankingowej pozwoliły na wykorzystanie kwoty
1 786 905 zł zabezpieczonej w budżecie na ten cel.
W załączniku do niniejszej uchwały określono pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego
stosownie do rodzaju realizowanych zadań, tj. w klasyfikacji:
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”,
Rozdział 01095 „Pozostała działalność”,
§ 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”.
Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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