
Uchwała Nr XL/787 /13 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 16 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie innym 

jednostkom samorządu terytorialnego i zawarcia w tej sprawie umów. 

 

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XL/785 /13 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie 

budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2014, Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego 

Gminom: 

- Łubowo w wysokości 75 000,- zł 

- Pobiedziska w wysokości 100 000,- zł 

- Swarzędz w wysokości 75 000,- zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zimowego utrzymania polegającego na 

usuwaniu śniegu i śliskości z jezdni, jak również na niezbędne remonty 

cząstkowe nawierzchni bitumicznej byłej drogi krajowej nr 5, która na mocy 

ustawy przeszła w zarząd Gmin Łubowo, Pobiedziska i Swarzędz. 

 

 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia 

środków określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim a Gminami, o których mowa w § 1.  

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XL/787 /13 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 16 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie innym 

jednostkom samorządu terytorialnego i zawarcia w tej sprawie umów. 

 

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest nieodzowne dla realizacji zapisu 

Uchwały Nr XL/785 /13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 

2013 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 dział 600 

rozdział 60016. 

Środki określone w wyżej wymienionym rozdziale w łącznej kwocie 250 000,- 

złotych są przeznaczone na „pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych”. 

W § 1 niniejszej uchwały przedstawiono kwoty pomocy finansowej 

przeznaczonej dla Gmin: Łubowo, Pobiedziska i Swarzędz. 

Wsparcie Województwa Wielkopolskiego przekazane zostanie poprzez 

zawarcie stosownych umów i stanowić będzie wkład samorządu Województwa w 

dofinansowanie zimowego utrzymania polegającego na usuwaniu śniegu i śliskości z 

jezdni, jak również na niezbędne remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej byłej 

drogi krajowej nr 5, która na mocy ustawy przeszła w zarząd Gmin: Pobiedziska, 

Swarzędz i Łubowo. 

 

W tej sytuacji podjęcie przez Sejmik Województwa uchwały upoważniającej do 

zawarcia umów jest w pełni uzasadnione. 


