
Uchwała Nr 734/2019 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 maja 2019 roku 

 

zmieniająca uchwałę nr 692/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie: aktualizacji listy 

informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Kształtowanie 

przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 512), art. 6 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504), § 17 

ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków  i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje 

typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie 

przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” 

w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1737 ze 

zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§1 

1. W uchwale nr 692/2019 z dnia 9 maja 2019 r. koryguje się zaktualizowaną listę informującą 

o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji  typu „Kształtowanie przestrzeni 

publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

2. Zaktualizowana lista operacji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 734/2019 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 maja 2019 roku 

 

zmieniającej uchwałę nr 692/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie: aktualizacji listy 

informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Kształtowanie 

przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 

 

Uchwałą Nr 692/2019 z dnia 9 maja 2019 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

zatwierdził zmienioną listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu 

„Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi 

na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. 

W wyniku omyłki pisarskiej błędnie wskazano na zaktualizowanej liście wnioskowaną kwotę 

pomocy dla Gminy Kobyla Góra, Gminy Blizanów oraz Gminy Lisków.  

Niniejsza korekta zaktualizowanej listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy nie 

ma wpływu na wcześniejsze rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania lub odmowy 

przyznania pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, dla których 

wnioski zostały złożone w ramach naboru przeprowadzonego w terminie od 16 do 30 kwietnia 

2018 r. 

Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


