
Załącznik 
do Uchwały Nr XLII/828/22 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 30 maja 2022 roku 

 

Szczegółowy podział środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego 

Lp. Nazwa 
wnioskodawcy 

Kwota 
przyznanej 
dotacji [zł] 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

Opis 

1. Gmina Lipka 50 000,00 Zielony Zaułek 

Stworzenie miejsca do odpoczynku 
połączonego z miejscem na ognisko          
z metalowym rusztem wraz z 5 ławkami, 
10 tablicami edukacyjnymi opisującymi 
roślinność, drewnianą altaną oraz            
z ogrodem deszczowym, leżakami, 
nasadzeniami żywopłotu eliminującego 
hałas z ulicy, stojakiem na rowery, koszem 
do segregacji śmieci, ogrodzeniem terenu 
metalową siatką i parkingiem dla pojazdów. 

2. Gmina Krobia 50 000,00 

Zagospodarowanie 
terenu przy budynku 
Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w Krobi 
przy wykorzystaniu 

infrastruktury 
błękitno-zielonej. 

Utworzenie parku kieszonkowego - 
zielonego skweru z elementami ogrodu 
deszczowego wraz z tablicą informacyjną 
o przykładach wykorzystania ogrodu 
deszczowego na własnej posesji. Planuje się 
nasadzenia: lilaka pospolitego, 
miododajnych drzew, traw i zakup 2 sztuk 
ławek z  podestem siedziskowym, koszem 
na śmieci  i budką lęgową. 

3. 
Gmina Środa 
Wielkopolska 

49 499,00 
"Zielone przystanki 

w Środzie 
Wielkopolskiej" 

Przedsięwzięcie obejmować będzie 
wykonanie zielonych dachów 
ekstensywnych na 2 przystankach. 

4. Gmina Lądek 50 000,00 
"Błękitno-zielona 

inicjatywa      
w Gminie Lądek" 

Zostanie wykonany ekomural antysmogowy 
oraz zielony przystanek wraz 
z zagospodarowaniem przestrzeni wokół 
i zielonym dachem. 

5. 
Gmina 

Miłosław 31 488,00 
Zielony przystanek                            

w centrum Miłosławia 

Planuje się obudowę istniejącej wiaty 
przystankowej drewnem, stworzenie 
zielonego dachu z roślinnością oraz fasady 
kwiatowej. 

6. Gmina Piaski 40 000,00 
PRZYSTAŃ ŻGALINY - 
centrum aktywnego 

wypoczynku 

Utworzona zostanie ogólnodostępna strefa 
relaksu z hamakami, ażurowymi 
konstrukcjami drewnianymi, nasadzeniami 
oraz pływającą wyspą filtracyjną na jeziorze. 
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7. Gmina Turek 50 000,00 

Budowa instalacji 
fotowoltaicznej 

na budynku Zespołu 
Szkolno-

Przedszkolnego                             
w m. Słodków  

i Wiejskiego Centrum 
Lokalnej Aktywności 
w m. Kowale Księże. 

Planuje się budowę instalacji 
fotowoltaicznej na budynku Zespołu 
Szkolno -  Przedszkolnego w m. Słodków 
oraz na budynku Wiejskiego Centrum 
Lokalnej Aktywności w m. Kowale Księże. 

8. Gmina Rychwał 40 800,00 

"Zielono mi" - 
zwiększenie 

atrakcyjności 
zielonego placu zabaw 

dla dzieci oraz 
wzmocnienie 
i zachowanie 

bioróżnorodności 
biologicznej na terenie 

Parku Miejskiego                        
w Rychwale. 

W związku z realizacją projektu planuje się 
zakup huśtawki, ścianki wspinaczkowej, 
nasadzenie drzew i krzewów oraz dwa 
domki dla owadów. 

9. Gmina Śrem 50 000,00 

Błękitno-zielona 
inicjatywa dla Śremu - 
budowa ekozielonego 

przystanku przy   
ul. Kilińskiego  

Budowa 1 ekozielonego przystanku wraz 
z małą architekturą czyli zakup donic 
drewnianych, pojemnika na odpady, 
siedzisk drewnianych 5 sztuk. 

10. Gmina 
Dopiewo 

50 000,00 

Zagospodarowanie 
terenu wokół Szkoły 
Podstawowej    nr 1  

im. Fryderyka Chopina  
w Skórzewie. 

Zagospodarowanie terenu wokół szkoły 
poprzez stworzenie miejsca do odpoczynku 
z ławkami i zielenią. Planuje się usunięcie 
starej nawierzchni, nawiezienie świeżej 
ziemi, ustawienie donic, montaż ławek, 
nasadzenia drzew, krzewów, bylin i pnączy. 

11. Gmina Rawicz 48 097,00 

Montaż instalacji 
fotowoltaicznej  

w budynku 
Przedszkola nr 5 "Pod 

Grzybkiem"   
w Rawiczu 

Montaż 1 kompletu mikroinstalacji 
fotowoltaicznej na dachu budynku 
przedszkola na którą składa się 29 szt. paneli 
fotowoltaicznych, 1 szt. inwentera, 29 szt. 
Optymalizatorów mocy, 1 komplet 
konstrukcji pod instalację, okablowanie, 
1 kpl. pakietu zabezpieczeń DC i AC, 
automatyczny włącznik przeciwpożarowy. 

12. Gmina Grodzisk 
Wielkopolski 

31 920,00 

Wykonanie 
ekologicznego muralu 

pt. "Codziennie 
odkrywaj życie" 

na ścianie szczytowej 
budynku  Gminnego 

Centrum Pomocy 
Środowiskowej 

"Promessa"        
w Grodzisku 

Wielkopolskim przy 
wykorzystaniu farb 
antysmogowych. 

Stworzenie muralu ekologicznego             
o powierzchni 125 m². 
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13. Gmina Piła 50 000,00 

Ogród sensoryczny 
na placu zabaw przy 
ul. Rodakowskiego  

w Pile 

Ogród sensoryczny z urządzeniami 
zabawowymi aktywizującymi rozwój 
psycho-ruchowy dzieci. 

14. Powiat 
Gnieźnieński 

39 816,00 "Budowa minisiłowni 
zewnętrznej" 

Utworzenie minisiłowni zewnętrznej wraz 
z ogrodem sensorycznym. Planuje się zakup 
ławek, stołów drewnianych, leżaków 
ogrodowych, domków dla owadów, donic 
z bylinami, sprzętów sportowych, oraz 
wykonanie nasadzeń. 

15. 
Gmina 

Trzemeszno 
50 000,00 

Utworzenie terenu 
rekreacyjnego oazy 

zielonej wraz 
z budową 

wybiegu/placu zabaw 
dla zwierząt 

Nasadzenie drzew liściastych, miododajnych 
wraz z ogrodzeniem działki z podwójnymi 
furtkami. Planuje się nasadzenie rabat, 
postawienie koszy na śmieci, ławek i tablic 
z regulaminem. 

16. 
Gmina Nowy 

Tomyśl 35 122,00 
"Zielone serce 

Przyłęku" 

Wykonanie nasadzeń, montaż zbiornika 
na deszczówkę, aktywności edukacyjno-
informacyjne. Na montaż małej architektury 
składać się będzie: 8 ławek, 3 kosze 
na śmieci, hotel dla owadów, poidła dla 
ptaków i 3 tablice. 

17. Powiat Leszno 16 720,00 

Zagospodarowanie 
zielenią terenu 

w okolicach węzła 
rowerowego 

"Święciechowa" wraz 
z elementami ścieżki 

ekoedukacyjnej. 

Planuje się zagospodarowanie terenu   
o pow. 215 m² w tym nasadzenia 244 drzew 
i krzewów, postawienie domku dla owadów 
oraz tablic edukacyjnych. 

18. Gmina 
Szydłowo 

35 184,00 ZIELONY PLAC ZABAW 
W NOWEJ ŁUBIANCE 

Stworzenie placu zabaw wraz z niezbędnymi 
urządzeniami wśród zakupionych roślin. 
Również planuje się zakup urządzeń 
ogrodniczych i domków dla ptaków 
i owadów. 

19. Gmina Śmigiel 50 000,00 

"Rewitalizacja miejsca 
spotkań i odpoczynku 
wraz z odnową stawu 

- Etap I." 

Wykonanie prac konserwacyjnych na stawie 
(wypompowanie wody, wykoszenie dna 
i obsianie trawą) oraz wykonanie pomostu 
i dwóch ławek. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 67D5DFE7-6075-4C62-B620-F3B371D5065E. Uchwalony Strona 3



20. 
Gmina 

Krotoszyn 49 500,00 

Utworzenie trzech 
zielonych przystanków 

autobusowych 
na terenie miasta 

Krotoszyn. 

Planuje się renowację dwóch wiat, a jedną 
wiatę wybuduje się od podstaw wraz 
z obsadzeniem roślinnością przystanków 
i postawieniem donic z hanitu wokół 
wszystkich 3 przystanków. 

21. Gmina Kostrzyn 29 216,00 
"EKO-KULTURA                                     
W KIESZONCE" 

Powstanie ogród kieszonkowy wraz 
z nasadzeniem krzewów, bylin, kwiatów, 
pergolą, donicą betonową, zbiornikiem 
na deszczówkę, oświetleniem LED oraz 
zakupem małej architektury (ławy, stoły). 

22. Gmina Kuślin 48 744,00 Zieleń blisko kultury. 

Zagospodarowanie terenu przy Gminnym 
Ośrodku Kultury. Utworzenie ogrodu 
z elementami małej architektury: 4 ławko-
stoły, 1 ławka, kosz na śmieci, 2 domki dla 
owadów i karmnik dla ptaków. 

23. Gmina Słupca 50 000,00 

Wspólna błękitno-
zielona przestrzeń 

w Słupcy z muzyczną 
historią - 

modernizacja oraz 
zwiększenie 
powierzchni 

istniejącego skweru                      
im. Apolinarego 

Szeluty wraz       
z placem zabaw. 

Wyłożenie materiałem przepuszczalnym 
istniejących ścieżek spacerowych, ułożenie 
krawężników, frezowanie pniaków, 
naprawa istniejącego nawadniania 
kropelkowego, wykonanie systemu 
nawadniania dla nowego nasadzenia zieleni, 
nowe nasadzenia zieleni oraz obsadzenie 
roślinami istniejącej konstrukcji altany, 
montaż urządzeń sensorycznych, 
zainstalowanie domków owadzich i budek 
lęgowych dla ptaków. 

24. 
Gmina 

Kleszczewo 
50 000,00 

"Zimin gra w zielone" - 
etap I 

Projekt polega na stworzeniu zielonej 
przestrzeni - parku o powierzchni 1200 m². 
na terenie którego planuje się usunięcie 
darni, wywiezienie urobku, wykonanie 
ścieżki z krawężnikami, nasianie trawników, 
zakup 2 zbiorników magazynujących wodę,                                      
3 skrzyń na warzywa, 2 domków dla 
owadów oraz tablic informacyjnych. 

25. Miasto Gniezno 50 000,00 Zakup rowerów 
miejskich. 

Planuje się zakup 11 sztuk rowerów, które 
będą bezpłatnie dostępne dla mieszkańców 
do 30 minut użytkowania. 

26. 
Gmina i Miasto 

Stawiszyn 
46 800,00 

"Pachnący, zielony 
zakątek          

w Zbiersku Cukrowni" 

Powstanie oaza zieleni a w jej ramach:  
4 ławki z koszami na śmieci, alejki 
przepuszczalne z nawierzchni mineralnej 
oraz nasadzenia roślin. 
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27. 
Gmina 

Przygodzice 38 393,00 
"Wierzby w Antoninie 
szumią   o Chopinie" 

Planuje się nasadzenia oraz wykonanie 
ścieżki ekoedukacyjnej a w jej ramach 
zakup: ławki, ławostołu, tablic edukacyjnych  
i koszy do segregacji odpadów. 

28. Gmina Krzykosy 50 000,00 

Doposażenie 
kompleksu 

rekreacyjno-
edukacyjnego         
w Sulęcinku 

w elementy małej 
architektury i zieleń. 

Realizacja zadania to budowa altany 
rekreacyjno-edukacyjnej, stworzenie miejsc 
do odpoczynku z siedziskami  i zielenią, 
postawienie donic  z nasadzeniami, 
zamontowanie budek lęgowych dla ptaków 
i domków dla owadów. 

29. 
Gmina 

Grzegorzew 15 000,00 

"Zieleń dla wszystkich 
- miejsce dla 

odpoczynku wokół 
przyrody" 

Zagospodarowanie terenu poprzez 
nasadzenia roślin, zakup ławek, stojaka 
na rowery, kosza na śmieci, donic, pergol 
i karmników dla ptaków. 

30. 
Gmina 

Szczytniki 16 000,00 
Nasadzenie starych 
(polskich) odmian 
drzew i krzewów 

Wyłącznie nasadzenia starych (polskich) 
odmian drzew i krzewów                                 
w Historycznym Parku Gminnym. 

31. Gmina Siedlec 49 190,00 

"Eko-edukacyjny plac 
zabaw przyjazny 

owadom 
z przestrzenią dla 

małego ogrodnika" 

Planuje się w bliskiej odległości od szkoły 
postawienie 4 elementów placu zabaw          
tj.: tablicy, huśtawki potrójnej, linarium oraz 
trampoliny kwadratowej. 

32. 
Gmina 

Kraszewice 
50 000,00 

Zielona energia 
i  ogród deszczowy dla 

seniorów 

Prace w Domu Seniora polegające 
na zastąpieniu wysokoemisyjnego pieca 
piecem niskoemisyjnym na biomasę oraz 
wykonanie ogrodu deszczowego. 

33. 
Gmina 

Kazimierz 
Biskupi 

50 000,00 
"Promenadą zieleni 

do Parku w Kazimierzu 
Biskupim" 

Projekt obejmuje prace ogrodnicze na około 
100 m², ściółkowanie powierzchni, zakup 
i nasadzenia 279 krzewów liściastych            
i 14 drzew. 
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34. 
Powiat 

Chodzieski 46 268,00 

Zagospodarowanie 
terenów zielenią wraz 

z miejscem 
odpoczynku 

w bezpośrednim 
kontakcie z przyrodą 

dla mieszkańców 
Powiatu 

Chodzieskiego 

W trzech miejscach planuje                                     
się zagospodarowanie terenu                   
tj. nasadzenia roślin, zrobienie systemu 
nawadniającego, oraz zakup lamp solarnych, 
ławek ulicznych, gazonów na kwiaty 
sezonowe i dodatkowo utworzenie zielonej 
ścianki. 

35. Gmina Skoki 19 564,00 Gmina na "Ptak" 

W projekt wpisuje się nasadzenia drzew, 
zakup i montaż hotelu owadziego, dozownik 
do karmienia ptaków, poidełko, ławka 
parkowa oraz tablica informacyjna 
z ciekawostkami    z życia owadów i ptaków. 

36. 
Gmina 

Czerwonak 50 000,00 

Zagospodarowanie 
terenu zieleni przy 
ulicy Piłsudskiego  
w Koziegłowach  

z podziałem  na strefę 
funkcyjną  

i wypoczynkową 

Planuje się zagospodarowanie terenu 
poprzez nasadzenia roślin kwitnących     
i drzew, oraz zakup ławek, stołów 
szachowych i  donic do wysiewu ziół   
i warzyw. 

37. Gmina Lisków 50 000,00 "Park miododajny"  
w Liskowie 

Projekt obejmuje utworzenie łąki kwietnej, 
niecki bioretencyjnej do gromadzenia wody, 
zielonego placu zabaw dla dzieci, ogrodu 
sensorycznego, domków dla owadów oraz 
miejsc do odpoczynku z ławkami. 

38. 
Gmina 

Wolsztyn 
50 000,00 

Urządzenie wybiegu 
dla psów na działkach 

nr 378/2 i 379  
w Wolsztynie 

Planuje się wykonanie nowego ogrodzenia 
terenu, przygotowanie terenu poprzez 
zdemontowanie elementów betonowych, 
zakup urządzeń zabawowych dla psów, 
tablicy informacyjnej z zasadami, ławek 
i kosza z dystrybutorem woreczków dla 
psów. 

39. Gmina Przemęt 46 346,00 

"Zagospodarowanie 
terenu         

w miejscowości 
Kluczewo poprzez 

utworzenie zielonego 
przystanku" 

Zamiast starego murowanego przystanku 
zostanie zbudowany zielony przystanek 
i obsadzony roślinnością. Specjalnie 
wzmocniona wiata utrzyma zielony dach.  

40. Gmina Chocz 50 000,00 

"Budowa wigwamu 
i infrastruktury 

towarzyszącej oraz 
montaż elementów 
małej architektury" 

Projekt obejmuje wybudowanie placu 
zabaw z wieloma urządzeniami dla dzieci. 
Jest to inwestycja dwuetapowa. 
Projekt obejmuje etap pierwszy czyli 
zagospodarowanie terenu i nasadzenia 
zieleni. 
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41. 
Gmina 

Trzcianka 50 000,00 

Zielona Sala 
Wykładowa 

w Muzeum Ziemi 
Nadnoteckiej 

Zagospodarowanie podwórza Muzeum 
Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance poprzez 
usunięcie nawierzchni utwardzonej, 
zakupienie zbiorników do magazynowania 
wody, nasadzenia drzew i krzewów, 
utworzenie ścieżek i ścian zielonych. 

42. Gmina Oborniki 50 000,00 
SKWER MIODOWY 

PRZY ULICY  
4 STYCZNIA 1919R. 

Projekt obejmuje nasadzenia drzew         
i krzewów, zakup ławek, koszy na śmieci, 
oraz zrobienie alejek przepuszczalnych 
na 144 m². 

43. 
Gmina miasto 

Ostrów 
Wielkopolski 

50 000,00 
Psi Park w Ostrowie 

Wielkopolskim. 

Planuje się wyposażenie wybiegu dla psów 
w tablice informacyjne, kosze na psie 
odchody, kosze na odpady, nasadzenia 
i ławki parkowe. 

44. 
Gmina 

Margonin 36 000,00 

Zakup, nasadzenie                              
i pielęgnacja drzew 

miododajnych 
na terenie gminy 

Margonin. 

Planuje się zakup 120 drzewek 
miododajnych. 

45. Gmina Drawsko 50 000,00 

Z przyrodą za pan brat 
i ty możesz uratować 

świat! Utworzenie 
ekoedukacyjnego  

i sensorycznego placu 
zabaw  w Parku 

Grzybowym w Piłce 

Doposażenie placu zabaw w urządzenia 
sensoryczne i ekoedukacyjne oraz 
wykonanie domku dla owadów 
z materiałów z odnawialnych źródeł. 

46. 
Gmina Miejska 

w Chodzieży 
39 191,00 

"Błękitno-zielony 
deptak" 

Utworzenie ulicznego tarasu ma obejmować 
4 zestawy donic  z nasadzeniami i z ławkami. 

 
                Suma:              1 998 858,00 

 
Jednostki Samorządu Terytorialnego: dział 900, rozdział 90095, § 6300 kwota: 1 998 858,00 zł 
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