
UCHWAŁA NR XXXIV/642/21 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 
z dnia 27 września 2021 roku 

 
w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku pomocy finansowej     
w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację wybranych 
zadań zgłoszonych w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” 

 
Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i poz. 1535) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Udziela się pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego ze środków budżetu 
Województwa Wielkopolskiego na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu 
pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” w łącznej wysokości 246 717,00 zł. 

2. Szczegółowy podział pomocy finansowej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego 
oraz rodzaje prac określa załącznik do niniejszej uchwały. 

 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIV/642/21 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 27 września 2021 roku 

 
Program pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” realizowany jest na podstawie 

uchwały Nr 3423/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie 
Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” oraz ogłoszenia naboru wniosków            
na dofinansowanie zadań do realizacji w 2021 r. z zakresu ochrony środowiska w ramach tego 
Programu. 

Celem Programu jest wspieranie przez Województwo Wielkopolskie działań w zakresie 
ochrony i wzmacniania przyrody oraz naturalnych jej procesów – poprzez ich dofinansowanie. 

Cieszył się on bardzo dużym zainteresowaniem. Pomimo, iż przeprowadzany był po raz 
pierwszy, wpłynęły aż 104 wnioski. Zgodnie z postanowieniem pkt. 9 ppkt. 1 Regulaminu Programu 
Kapituła Programu dokonała wnikliwej oceny przedłożonych wniosków. W oparciu o tę ocenę, 
niniejszą uchwałą przyznano dofinasowanie jednostkom samorządu terytorialnego. Szczegółowy 
podział środków na poszczególne jednostki i zadania zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

W budżecie Województwa Wielkopolskiego początkowo zabezpieczono na ten cel kwotę       
250 000,00 zł, która w większości została rozdysponowana. Mając jednak na uwadze znaczną liczbę 
złożonych wniosków Samorząd Województwa Wielkopolskiego postanowił przeznaczyć kolejne 
środku finansowe na wsparcie realizacji tych zadań. W rezultacie kwota przewidziana na dotacje celowe 
dla jednostek samorządu terytorialnego, zabezpieczona w budżecie Województwa Wielkopolskiego,  
wzrosła o kolejne 250 000,00 zł. 

Wobec powyższego, przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
do Uchwały Nr XXXIV/642/21 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 27 września 2021 roku 

 

Szczegółowy podział środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego 

Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 

Kwota 
przyznanej 
dotacji [zł] 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

Opis 

1. 
Gmina 

Koźminek 
11 480,00 

"Rewaloryzacja sadu 
w Zabytkowym Parku 

w Koźminku" 

Odnowienie starego sadu  poprzez 
uzupełnienie nasadzeń 56 sztuk sadzonek 
drzew owocowych. Dodatkowo planowane 
jest zamontowanie 10 sztuk domków  
dla owadów, aby wesprzeć owady 
zapylające. W ramach zadania zostanie 
założona łąka kwietna. Na istniejących 
drzewach owocowych (23 szt.) zostaną 
przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne. 

2. 
Gmina 

Miedzichowo 
50 000,00 

"Z wikliną  
w tle - ZIELONY 

plac zabaw  
w Bolewicach" 

Projekt zakłada stworzenie 
ogólnodostępnego bezpłatnego placu zabaw                    
na terenie zielonym. Działka, na której ma 
powstać plac zabaw znajduje się w pobliżu 
siłowni zewnętrznej oraz kompleksu boisk. 
Miejsce zapewnia atrakcje dla osób 
starszych, a teraz również i najmłodszych. 
Powstała w ramach projektu infrastruktura 
będzie służyła zarówno do celów 
rekreacyjnych, jak i wypoczynkowych 
mieszkańców. 

3. 
Gmina Miejska 
w Chodzieży  

30 000,00 
Urządzenie bioazy  

na chodzieskim 
Rynku 

 Gmina Miejska w Chodzieży zamierza 
zorganizować "niewielkie miejsca  
do odpoczynku z siedziskami i zielenią"  
w formie ulicznego tarasu, na który składać 
się będą 2 ławki i 6 ukwieconych donic. Mała 
infrastruktura uzupełniać będzie brak zieleni 
w centrum miasta. W donicach zasadzone 
zostaną byliny, trawy, kompozycje kwietne  
i rośliny miododajne. 

4. 
Gmina 

Wyrzysk 50 000,00 

Zagospodarowanie 
terenu placu zabaw 
na os. Kwiatowym  

w Wyrzysku 

Uzupełnienie zagospodarowania terenu placu 
zabaw na os. Kwiatowym w Wyrzysku 
poprzez doposażenie w 2 urządzenia 
sensoryczne, 4 ławki do bujania  
z zadaszeniem. Na środku placu utworzenie 
parku kieszonkowego, nasadzenie bylin 
dookoła drzewa. Montaż budek lęgowych, 
hotelu dla owadów. 



5. 
Gmina 

Święciechowa 32 000,00 

"Utworzenie Parku 
Rodzinnego- Miejsca 

Integracji 
Mieszkańców  
- etap II - park 
sensoryczny" 

Celem projektu jest zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej, która poprawi 
estetykę miejscowości. Utworzenie parku 
sensorycznego, który będzie służyć do celów 
terapeutycznych i edukacyjnych. W ramach 
przedsięwzięcia zaplanowano zakup 
sadzonek oraz materiału ogrodniczego. 
Będzie wykonana usługa nasadzeń oraz 
zakup ławek parkowych (10sztuk) i tablic 
informacyjnych dla stref takich jak: smaku, 
zapachu, zdrowia itd. 

6. 
Gmina 

Brudzew 
19 180,00 

Miododajny domek 
dla owadów 

Realizacja projektu polega na utworzeniu  
na niezagospodarowanym terenie skweru,  
na którym zostaną posadzone rośliny 
miododajne. Rośliny staną się źródłem 
nektaru dla pszczół i innych owadów oraz 
wzbogacą różnorodność biologiczną 
środowiska. Ponadto na terenie skweru wśród 
roślin zamontowane będą domki  
dla zapylaczy, karmniki i poidełka  
dla ptaków. Skwerek będzie miejscem 
ogólnodostępnym dla wszystkich 
odwiedzających mieszkańców Brudzewa. 

7. Gmina Mosina 30 928,00 

"Zagospodarowanie 
terenu w mieście 
Mosina poprzez 

utworzenie oaz zieleni 
wraz z zielonymi 

przystankami" 

W ramach przedsięwzięcia Gmina Mosina 
planuje nasadzenie drzew i krzewów  
przy budynku Urzędu, Miejskiego Ośrodka 
Kultury oraz przystankach autobusowych. 

8. 
Gmina 

Tarnówka 
8 080,00 

"Owadzi pensjonat 
Pana Bzyka". 

Przedsięwzięcie polega na posadzeniu  
po 5 sztuk starych drzew owocowych  
na terenach zielonych w 13 wsiach w miejscu 
istniejących terenów rekreacyjnych. 
Planowany jest zakup 13 domków  
dla owadów. Domki dla owadów będą 
schronieniem dla masowo ginącej pszczoły 
oraz innych owadów zapylających kwiaty. 

9. 
Gmina 

Września  
15 049,00 

"Rozbudowa 
istniejącego placu 

zabaw   
przy ul. Kosynierów 
we Wrześni poprzez 
utworzenie zielonego 

placu zabaw" 

Projekt polegać będzie na: nasadzeniu  
17 sztuk drzew, nasadzeniu i ułożeniu 
roślinności formowanej, wykonaniu 
instalacji automatycznego podlewania  
w skład której wchodzą prace ziemne 
polegające na wykopach oraz prace 
instalacyjne. Utworzenie niewielkiego placu 
zabaw w miejscu ogólnodostępnym  
dla mieszkańców. 

                Suma:              246 717,00 

 
Jednostki Samorządu Terytorialnego: dział 900, rozdział 90095, § 2710 kwota: 250 000,00 zł 

 


