
UCHWAŁA Nr XXXIV/682/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku.

Na podstawie  art.  220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 22c ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1266 z późn. zm.) Sejmik
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Udziela  się  pomocy  finansowej  jednostkom  samorządu  terytorialnego  ze  środków
budŜetu,   przeznaczonych  uchwałą  Nr  XXIX/540/12  Sejmiku  Województwa
Wielkopolskiego  z  dnia  
17 grudnia  2012 r.  w  sprawie  budŜetu Województwa Wielkopolskiego  na rok 2013  
(Dz. Urz. Woj. Wielk. 2013.17 z późn. zm.), na prace związane z ochroną, rekultywacją 
i poprawą jakości gruntów rolnych w łącznej wysokości 13 926 000.

2. Szczegółowy  podział  pomocy  finansowej dla  poszczególnych  jednostek  samorządu
terytorialnego oraz rodzaje prac określają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Niniejszą  uchwałą  udziela  się  pomocy  finansowej  jednostkom  samorządu
terytorialnego ze środków budŜetu Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonych na prace
związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, zapisanych w planie
finansowym Wielkopolskiego Zarządu Geodezji,  Kartografii  i  Administrowania Mieniem  
w dziale 010 rozdział 01042 § 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  
i zakupów inwestycyjnych na kwotę 13 926 000 zł.

 Zgodnie z uchwałą nr XLIX/756/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
5 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej pod nazwą „Wielkopolski Zarząd
Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem”, zmienioną uchwałą nr III/32/11 Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2011 r. -  Wielkopolski Zarząd Geodezji,
Kartografii i Administrowania Mieniem prowadzi obsługę finansowo – księgową dochodów 
i wydatków budŜetu związanych z ochroną gruntów rolnych.  

Podział środków został ustalony w oparciu o kryteria przyjęte uchwałą nr 2324/2012
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  9 sierpnia 2012 r.  w sprawie określenia
zasad  przydzielania  środków  budŜetu  Województwa  Wielkopolskiego  przeznaczonych  
na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. 

W załączniku nr  1 przedstawiono kwoty pomocy finansowej  dla poszczególnych
samorządów  gminnych,  które  przedłoŜyły  uzasadnione  i  udokumentowane  wnioski  
o  przyznanie  w  roku  bieŜącym  dodatkowych  środków  finansowych  na  budowę  lub
przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 13 899 500 zł. 

Załącznik nr 2 uwzględnia wniosek Starosty Ostrzeszowskiego, złoŜony w oparciu 
o art. 22c ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1266 z późn. zm.) o przyznanie pomocy finansowej na zakup
sprzętu informatycznego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz
prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 26 500 zł. 

Przedstawiony  podział  środków  został  poprzedzony  wnikliwą  analizą  złoŜonych
wniosków,  uwzględnia  równieŜ  faktyczne  moŜliwości  finansowe  budŜetu  Województwa
Wielkopolskiego. 

W  świetle  opisanych  wyjaśnień,  przyjęcie  niniejszej  uchwały  uznaje  się
uzasadnione. 


