
 

UCHWAŁA Nr VIII / 136 / 11 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 czerwca 2011 roku 

 

w sprawie: wyraŜenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej Miastu i Gminie Śmigiel, Powiatowi Gnieźnieńskiemu, 

Miastu i Gminie Pleszew oraz Powiatowi Średzkiemu, a takŜe zawarcia 

umów w tych sprawach. 

 

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

województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 ze zmianami) oraz 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 zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraŜa zgodę na udzielenie przez 

Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej: 

1) Miastu i Gminie Śmigiel z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei 

wąskotorowej na terenie gminy Śmigiel -  w wysokości 50 tysięcy złotych, 

2) Powiatowi Gnieźnieńskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei 

wąskotorowej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego - w wysokości 70 tysięcy 

złotych, 

3) Powiatowi Średzkiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej 

na terenie Powiatu Średzkiego – w wysokości 60 tysięcy złotych. 

4) Miastu i Gminie Pleszew z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei 

wąskotorowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew -  w wysokości 20 tysięcy 

złotych, 

 

§ 2 

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego upowaŜnia Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego do zawarcia umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a 

Miastem i Gminą Śmigiel, Powiatem Gnieźnieńskim, Miastem i Gminą Pleszew oraz 



Powiatem Średzkim w sprawach udzielenia przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej, o której mowa w §1. 

 

 

 

§ 3 

 

Udzielone środki finansowe zostaną wykorzystane na dofinansowanie pasaŜerskiej 

komunikacji publicznej na terenie Miasta i Gminy Śmigiel, na terenie Powiatu 

Gnieźnieńskiego, Miasta i Gminy Pleszew oraz na terenie Powiatu Średzkiego.  

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uzasadnienie 

do UCHWAŁY  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 czerwca 2011 roku 

Nr VIII / 136 / 2011 

 

Województwo Wielkopolskie od kilku lat udziela pomocy finansowej dla 

jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których wykonywane są przewozy na 

sieciach kolei wąskotorowych. Pomoc finansowa jest udzielana na wniosek 

zainteresowanych samorządów. 

Burmistrz Śmigla wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego           

z  wnioskiem o dofinansowanie prowadzenia przewozów pasaŜerskich przez 

Śmigielską Kolej Dojazdową. Dzięki przekazywanym w ostatnich latach przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego środkom finansowym na dofinansowanie 

Śmigielskiej Kolei Dojazdowej operator prowadził całoroczny ruch pociągów 

zapewniając dowóz do szkół i zakładów pracy na terenie gminy. Ze względu na 

rozwiązanie umowy z dotychczasowym operatorem, za pośrednictwem Zakładu 

Gospodarki Komunalnej Miasto i Gmina Śmigiel kontynuować będzie w bieŜącym 

roku przewozy samodzielnie – ze zmianą ich charakteru na turystyczny w okresie 

letnim.  Starostwo Powiatowe w Gnieźnie złoŜyło wniosek o dofinansowanie  

regularnych przewozów pasaŜerskich na trasie Gniezno – Anastazewo oraz 

niezbędnych do prowadzenia przewozów napraw torowiska. Starostwo Powiatowe w 

Środzie Wielkopolskiej złoŜyło wniosek o dofinansowanie regionalnych przewozów 

pasaŜerskich na trasie Środa Miasto – Zaniemyśl. Przewozy na tej trasie są w całości 

prowadzone za pomocą kosztownych w utrzymaniu, ale będących duŜą atrakcją 

turystyczną  parowozów. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew  złoŜył wniosek o 

dofinansowanie przewozów Pleszewskiej Kolei Lokalnej na odcinku Pleszew 

Wąskotorowy – Pleszew Miasto, umoŜliwiających mieszkańcom  dojazd do linii 

normalnotorowej i przesiadkę na i z pociągów kursujących przez Pleszew w kierunku 

Poznania i Ostrowa Wielkopolskiego. W ubiegłym roku zakupiono dodatkowy wagon 



pasaŜerski, a w bieŜącym planowana jest wymiana 500 podkładów dla poprawy 

bezpieczeństwa realizowanych przewozów. 

Przekazane przez Województwo Wielkopolskie środki finansowe umoŜliwiają 

jednostkom samorządu terytorialnego zachowanie czynnych sieci kolei 

wąskotorowych, które są nieodłączną częścią historii i kultury technicznej 

Wielkopolski.  

W budŜecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 zabezpieczono środki 

finansowe w wysokości 200.000 złotych na dofinansowanie kolei wąskotorowych w 

dziale 600, rozdział 60001, § 2710. 

Podjęcie uchwały jest w tej sytuacji uzasadnione. 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

Zestawienie dofinansowania kolei wąskotorowych w roku 2011 z BudŜetu  

           Województwa Wielkopolskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


