Uchwała nr XXII/428/20
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 września 2020 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 służących celom
kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym na terenie województwa
wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 512 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 2019 poz. 869 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.
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Uzasadnienie
do uchwały nr XXII/428/20
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 września 2020 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 służących celom
kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym na terenie województwa
wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.
Uchwałą Nr 2325/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór
wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych
przez samorządy terytorialne i jednostki im podległe z województwa wielkopolskiego w 2020 roku
w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów
użyteczności publicznej służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub
przeciwpożarowym na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych
pn. „Deszczówka”. Do programu złożono 60 wniosków, spośród których 43 zostały ocenione pod
względem formalnym, a 34 zakwalifikowały się do oceny merytorycznej, zgodnie z Regulaminem
naboru wniosków do programu pn. „Deszczówka” w roku 2020. Pozostałe wnioski zostały wycofane
przez wnioskodawców.
Uchwałą Nr 2718/2020 z dnia 24 września 2020 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 2020
(Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW w Poznaniu) zabezpieczono kwotę 1 500 000 zł na
realizację programu pn. „Deszczówka”. Zadania zgłoszone w ramach naboru wniosków do programu
pn. „Deszczówka”, rekomendowane do dofinansowania z listy rankingowej wykorzystały kwotę
1 455 317 zł zabezpieczoną 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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