
Uchwała VI / 83 / 11     
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18 kwietnia 2011 roku 
 
 
   
w sprawie: wyraŜenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy 

finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie 
umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu 
terytorialnego. 

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

§ 1 
 
WyraŜa się zgodę na przekazanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego  
w wysokości i na zadania wyszczególnione w załączniku do niniejszej uchwały, w dziale 630 
„Turystyka” na łączną kwotę 204 000 zł. 

 
§ 2 

 
UpowaŜnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do zawarcia umów pomiędzy 
Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach,  
o których mowa w § 1. 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
Do Uchwały nr VI / 83 / 11 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 18 kwietnia 2011r. 

 
Wykaz jednostek samorządu terytorialnego przewidzianych do udzielenia pomocy finansowej i 
zawarcia w tej mierze umów oraz jej wysokości i zadania na jakie zostanie udzielona. 
 
Dział 630 – Turystyka 
 
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 
 
§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych, z tego: 

 
- Miasto ChodzieŜ      dotacja w wysokości: 68 000 zł 
Rozszerzenie oferty turystycznej miasta poprzez rozbudowę stoku narciarskiego w 
ChodzieŜy - II etap 
 
- Powiat Wolsztyński      dotacja w wysokości: 40 000 zł 
II etap udroŜnienia szlaku turystycznego na rzece Dojcy  
 
- Gmina Kościan       dotacja w wysokości: 11 000 zł 
Miejsca postojowe przy ścieŜce rowerowej Kościan-Kokorzyn-Kiełczewo 
 
- Gmina Przemęt       dotacja w wysokości: 40 000 zł 
Budowa wieŜy widokowej w miejscowości Siekowo w ramach infrastruktury turystycznej 
gm. Przemęt 
 
- Gmina Skulsk      dotacja w wysokości: 20 000 zł 
Budowa pomostu w miejscowości Łuszczewo, na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski 
 
- Gmina Murowana Goślina     dotacja w wysokości: 10 000 zł 
Zagospodarowanie turystyczne przystani wodnej Binduga 
 
- Gmina Wolsztyn      dotacja w wysokości: 15 000 zł 
Oznakowanie szlaku wodnego J. Wolsztyńskie - Dojca - J. Berzyńskie - Północny Kanał 
Obry 
 

Łącznie: 204 000 zł 
 


