Uchwała Nr XXXVIII/575/22
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Elektronicznie podpisany przez:
Bernadeta Justyna Hordejuk
dnia 31 maja 2022 r.

z dnia 31 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań
własnych gmin w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w 2022 roku.
Na podstawie art. 8a i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 ze zm.) oraz
Uchwałą Nr XXXIII/492/21 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia
2021 roku w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok (Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. z 2022 r. poz. 236 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr 9/109/22/VI Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia
konkursu „Łączy nas turystyka” w 2022 roku uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się gminom pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację 11 zadań na
łączną kwotę 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w ramach konkursu
„Łączy nas turystyka” w 2022 roku.
2. Lista gmin, którym udziela się pomocy finansowej wraz z wysokością przyznanej dotacji na
zadania w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w 2022 roku, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
Uchwały.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowach zawartych
przez Województwo Warmińsko – Mazurskie z gminami.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko–Mazurskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Bernadeta Hordejuk
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII
…..…/......../22
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
31.05.
z dnia ……………2022
roku

Lista gmin, które otrzymały dotacje z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na realizację zadań w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w 2022 roku

Lp

Gmina

Nazwa zadania

Dotacja

1

Gmina Kurzętnik

Budowa miejsca postojowego oraz tablic informacyjnych przy
ścieżce rowerowej Kurzętnik-Kaługa

18 107,00 zł

2

Gmina Pieniężno

Postój na Szlaku Kopernikowskim w Pieniężnie

6 300,00 zł

3

Gmina Sępopol

Modernizacja stanicy wodnej nad rzeką Łyną w Sępopolu

9 018,00 zł

4

Gmina Dobre
Miasto

Utworzenie przystani kajakowej przy pałacu w Smolajnach na
szlaku kajakowym rzeki Łyny

18 000,00 zł

5

Gmina Gietrzwałd

Poprawa atrakcyjności turystycznej Gietrzwałdu - etap 3.
Zagospodarowanie Skweru przy sanktuarium

18 000,00 zł

6

Gmina Ostróda

Budowa pomostu rekreacyjnego oraz slipu w miejscowości Kątno
na szlaku Kanału Elbląskiego

18 000,00 zł

7

Gmina Olsztynek

Budowa wiaty na plaży miejskiej w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwą "Zagospodarowanie plaży miejskiej"

18 000,00 zł

8

Gmina Miłomłyn

Modernizacja pomostu na Kanale Elbląskim w Miłomłynie

10 575,00 zł

9

Gmina Stawiguda

Zakup kontenera socjalnego w celu wzmocnienia potencjału
turystycznego odrestaurowanej kaplicy ewangelickiej w
Stawigudzie jako lokalnego centrum kulturowo-turystycznego

18 000,00 zł

10 Gmina Szczytno

Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Domowym Dużym w
miejscowości Kamionek

18 000,00 zł

11 Gmina Węgorzewo

"Nie bądź leszczem - poznajmy się" - ryby słodkowodne
mazurskich jezior i rzek

18 000,00 zł
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