
Uchwała VI/135/2015 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 kwietnia 2015 roku 

 

   

w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy 

finansowej Gminie Pyzdry. 

 

 

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, 

co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na przekazanie pomocy finansowej Gminie Pyzdry w wysokości  

9.100,00 zł na zadanie pn. „Budowa urządzenia wodnego pomostu pływającego na rzece 

Warcie” (dział 630 „Turystyka”). 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały VI/135/2015 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 kwietnia 2015 roku 

 

 

Uchwała dotyczy trybu udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu 

terytorialnego zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  

o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.). 

Zadaniem samorządu Województwa Wielkopolskiego jest tworzenie coraz to lepszych 

warunków do uprawiania szeroko pojętej turystyki i krajoznawstwa. Przejawem troski  

o realizację tego rodzaju zadań jest przekazywanie środków finansowych, umożliwiających 

poprawę istniejącego stanu infrastruktury okołoszlakowej, służącej rozwojowi turystyki 

kwalifikowanej.  

Środki na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego zostały 

zaplanowane w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015: 

 

- w dziale 630  „Turystyka” 

- w rozdz. 63003  „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" 

- w § 6300  dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 135 000 zł 

(rozdysponowano: 9.100,00 zł, pozostało: 125.900,00 zł). 

 

Zadanie polegające na budowie pomostu pływającego na rzece Warcie, którego 

wnioskodawcą jest Gmina Pyzdry, uwzględnia kryteria i wpisuje się w priorytety 

zaakceptowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 13 lutego 2015 r.,  

w tym:  
 położenie inwestycji na Wielkiej Pętli Wielkopolski,  

 zgodność zadania ze „Strategią Rozwoju Turystyki Województwa Wielkopolskiego", 

 dostępność obiektu i położenie na/w pobliżu szlaków turystycznych o znaczeniu 

wojewódzkim, 

 proponowana jakość wykonania zadania i przewidywany efekt jego realizacji, 

 planowany udział finansowych środków własnych w realizowane zadanie, 

 udział środków finansowych z innych źródeł (w tym udział partnerów lub sponsorów), 

 zasoby rzeczowe i kadrowe wnioskodawcy potrzebne do realizacji zgłoszonego zadania, 

 korzystanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w latach 2012-2014, 

 doświadczenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego we współpracy  

z Wnioskodawcą, 

Realizacja ww. zadania przyczyni się do dalszej poprawy stanu infrastruktury 

okołoszlakowej służącej aktywnemu wypoczynkowi osób odwiedzających województwo 

wielkopolskie.  

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

 

 


