
UCHWAŁA NR XLII/828/22 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 maja 2022 r. 

w sprawie udzielenia jednostkom samorzadu terytorialnego w 2022 roku pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej z budzetu Województwa Wielkopolskiego na realizację wybranych zadań zgłoszonych 

w ramach Programu pn. "Błekitno - 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, poz. 1535 i poz. 1773 oraz z 2022 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, 
poz. 2270, poz. 583 i poz. 655) 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 1 998 858,00 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. 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XLII/828/22 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 maja 2022 r. 

Program pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” realizowany jest na podstawie uchwały 
Nr 4613/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie Programu pn. 
„Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” oraz ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie zadań 
do realizacji w 2022 r. z zakresu ochrony środowiska w ramach tego Programu. 

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

Program spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Wpłynęło 85 wniosków. Zgodnie 
z postanowieniem pkt. 9 ppkt. 1 Regulaminu Programu pracownicy Departamentu Korzystania i Informacji 
o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dokonali wnikliwej 
oceny przedłożonych wniosków. Sześć wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych. Ocenie 
merytorycznej podlegało 79 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  zabezpieczono na ten cel kwotę 2 000 000,00 zł (dział 900, 
rozdział 90095, § 6300), która została rozdysponowana na realizację 46 projektów. 

Wobec powyższego, przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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