
UCHWAŁA Nr XLIX/941/14 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2014 ROKU 
 

w sprawie udzielenia przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej  Powiatowi 
Wolsztyńskiemu.  

 
Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 
2013 r., poz. 596 ze zmianami) oraz art. 216, ust. 2, pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

Postanawia się udzielić Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej z budŜetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 15.366 zł (sł. piętnaście tysięcy 
trzysta sześćdziesiąt sześć złotych) z przeznaczeniem na wyposaŜenie utworzonego w 
budynku Starostwa Powiatowego  w Wolsztynie pomieszczenia tzw. „Niebieskiego Pokoju”, 
stanowiącego przyjazne miejsce przesłuchań dzieci. 
Pomoc finansowa zostanie wykorzystana na zakup sprzętu audiowizualnego oraz 
uzupełniającego wyposaŜenia do „Niebieskiego Pokoju”, tj. mebli – stołu, szafy i biurka, 
lustra weneckiego oraz drzwi wewnętrznych. 
 
 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.  
 

 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY Nr XLIX/941/14 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2014 ROKU 
 

 

w sprawie udzielenia przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej  Powiatowi 
Wolsztyńskiemu.  

 
 

Starosta Powiatu Wolsztyńskiego zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej 
na sfinansowanie części kosztów utworzenia „Niebieskiego Pokoju”. Z myślą o 
bezpieczeństwie i komforcie przesłuchań dzieci, wydzielono w ramach budynku Starostwa 
Powiatowego w Wolsztynie pomieszczenia, z których jedno stanowić będzie pokój 
bezpośrednich rozmów z dziećmi a w drugim znajdować się będzie pokój techniczny. 
Starosta Wolsztyński w ramach środków Powiatu zobowiązał się przeprowadzić prace 
remontowo – budowlane oraz zakupić część wyposaŜenia w celu przystosowania 
pomieszczeń, natomiast pomoc otrzymana z budŜetu Województwa miałaby zostać 
przeznaczona na zakup sprzętu audiowizualnego oraz uzupełniającego wyposaŜenia. 

 
Naczelnym przesłaniem „Niebieskiego Pokoju” jest zapewnienie dzieciom (doznającym 

wykorzystywania i przemocy, nierzadko ze strony rodziców będących w stanie upojenia 
alkoholowego) przyjaznych warunków przesłuchania, które pozwolą na zminimalizowanie 
stresu dziecka oraz zgromadzenie wiarygodnego materiału dowodowego. Przyjazny dziecku 
pokój przesłuchań to miejsce, w którym dziecko czuje się komfortowo dzięki odpowiedniemu 
wyposaŜeniu i kolorystyce. Ponadto, dzięki rejestracji i moŜliwości odtwarzania rozmów, 
gwarantuje on dziecku jednorazowe wysłuchanie jego zeznań przez sędziego (nie na sali 
rozpraw) i bez kontaktu z oskarŜonym. 

 
 Ponadto, ograniczenie zaburzeń Ŝycia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i 
rozwojowych dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w tym przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie, stanowi jedno z zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 - 2017.  

 
Dofinansowanie zadania jest moŜliwe poprzez zawarcie umowy z Powiatem 

Wolsztyńskim. UmoŜliwia 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”.  
 
 Środki na powyŜszy cel zostały zaplanowane w budŜecie Województwa 
Wielkopolskiego na rok 2014 w dziale 851 (ochrona zdrowia), rozdziale 85154 
(przeciwdziałanie alkoholizmowi), paragrafie 2710 (dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
bieŜących). 
 
 Wobec powyŜszego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne. 
 

 
 

 


