
UCHWAŁA 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 26 września 2011 r.
Nr XIV/199/11

w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2011 r.,
nr VII/122/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego
w 2011 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

Zmienia  się  uchwałę  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  z  dnia  30  maja 2011  r.,  
nr VII/122/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego
w 2011 roku w następujący sposób:

1. W  załączniku  nr  1  do  uchwały,  w  pozycji  63,  w  kolumnie  4  dodaje  się  wyraz
Dąbroszyn,

2. W załączniku nr 1 do uchwały, w pozycji 81, w kolumnie 4 dodaje się wyraz Mylin,
3. W załączniku  nr  1  do  uchwały,  w  pozycji  139,  w kolumnie  4 wyrazy  Dąbrowa,

Kwiatków zastępuje się wyrazami Koźmin, Janiszew,
4. W załączniku nr 3 do uchwały, w pozycji 9, w kolumnie 4 dodaje się wyraz Mylin. 
5. W załączniku nr 3 do uchwały, w pozycji 4, w kolumnie 4 wyrazy PraŜuchy Nowe

zastępuje się wyrazem Kosmów.
6. W załączniku nr 1 do uchwały, w poz. 88, w kolumnie 4 wyrazy Nowołoskoniec,

Niemieczkowo, Sycyn zastępuje się wyrazem Nieczajna.                   

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Niniejszą  uchwałą  wprowadza  się  zmianę  do  uchwały  Sejmiku  Województwa

Wielkopolskiego  z  dnia  30  maja  2011  r.,  nr  VII/122/11  w  sprawie  udzielenia  pomocy

finansowej  jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku.  Zgodnie z uzasadnionymi

wnioskami złoŜonymi przez samorządy terytorialne dokonuje się zmiany przebiegu odcinków

dróg  dojazdowych  do  gruntów  rolnych,  na  które  udzielona  została  pomoc  finansowa  

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  dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu  terytorialnego  na  dofinansowanie  własnych  zadań  inwestycyjnych  i  zakupów

inwestycyjnych, w sposób określony w § 1 niniejszej uchwały.

W  świetle  opisanych  wyjaśnień,  przyjęcie  niniejszej  uchwały  uznaje  się

uzasadnione. 


