
UCHWAŁA Nr XXVI/451/12 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2012 ROKU 
 

 
zmieniająca  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo 
Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu i zawarcia w tej sprawie umów  

 
Na podstawie art. 216, ust. 2, pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

W Uchwale Nr XXIV/434/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy 
finansowej Powiatowi Pleszewskiemu i zawarcia w tej sprawie umów, wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 
 „§ 1.  Wyraża się zgodę na udzielenie Powiatowi Pleszewskiemu pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego: w kwocie 47.240,00 zł 
(czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści złotych) z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania pn. „Zakup pierwszego wyposażenia dla nowoutworzonego 
pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie”, 
w kwocie 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania pn. „Stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej dla osób 
skierowanych na pododdział” oraz w kwocie 152.760,00 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące 
siedemset sześćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących dla 
nowoutworzonego pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy 
Społecznej w Pleszewie.” 
 
2) Zmienia się treść załącznika i nadaje się mu treść jak w załączniku do niniejszej uchwały.  
 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.  
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY Nr XXVI/451/12 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2012 R. 

 
 
 
 

zmieniająca  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo 
Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu i zawarcia w tej sprawie umów 

 
 

W budżecie Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z Uchwałą nr XXIV/429/12 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniającą Uchwałę Nr 

XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: 

budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012, zabezpieczona została kwota w 

wysokości 200.000,00 zł na realizację zadania pn. Zakup pierwszego wyposażenia dla 

nowotworzonego pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy 

Społecznej w Pleszewie. Kwota w wysokości 47.240,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/434/12 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody 

na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi 

Pleszewskiemu i zawarcia w tej sprawie umów, przekazana została już na zakupy 

inwestycyjne w ramach realizacji ww. zadania. Pozostała kwota (po zmianie zakwalifikowania 

środków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2012) w wysokości 152.760,00 zł 

– zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań bieżących dla nowotworzonego 

pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. 

Dofinansowanie zadań jest możliwe poprzez zawarcie umów z Powiatem Pleszewskim. 

Umożliwia to ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, której art. 8a 

brzmi: „Województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu 

terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr XXVI/451/12 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24 września 2012  roku 

Plan na rok 2012 

Dotychczas 
wydatkowana kwota 

w roku 2012 

Nazwa powiatu i zadania w 
związku z § 1 przedmiotowej 

uchwały 
 
 
 

Pozostała  
kwota do 

wydatkowania 
w roku 2012 

Rozdział 85154  - 
przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 
§ 6300  - Dotacje celowe  
na pomoc finansową 
udzielaną między 
jednostkami samorządu  
terytorialnego na 
dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych 
 

    

 

 

1. Powiat Pleszewski – 
„Zakup pierwszego 
wyposażenia dla 
nowoutworzonego 
pododdziału dla osób 
uzależnionych od alkoholu 
w Domu Pomocy 
Społecznej w Pleszewie”  

                     –  47.240,00 zł 

 

2. Powiat Pleszewski – 
Stworzenie bazy sportowej 
i rekreacyjnej dla osób 
skierowanych na 
pododdział” 

                      – 150.000,00 zł 
            

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 - 197.240,00 

 
- 0,00 

     

 -197.240,00 

 

 
 

-0,00 
 
 
 

Rozdział 85154  - 
przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 
§ 2710 - Dotacja celowa 
na pomoc finansową 
udzielaną między 
jednostkami samorządu  
terytorialnego na 
dofinansowanie własnych 
zadań bieżących 
 

    

 

 

Powiat Pleszewski – 
dofinansowanie zadań bieżących 
dla nowoutworzonego 
pododdziału dla osób 
uzależnionych od alkoholu w 
Domu Pomocy Społecznej w 
Pleszewie. 

              

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 - 152.760,00 

 
- 0,00 

     

 -152.760,00 

 
-0,00 

 
 
 



 
 

 

 


