
UCHWAŁA NR XXXII/821/17 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 19 czerwca 2017 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Opatówek  

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 486, poz. 2260, poz. 1948; z 2014 r., poz. 379; z 2017 r., poz. 57 i poz. 935) w związku z art. 216  
ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1870 z późn. zm.1 ), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Udziela się pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego Gminie Opatówek w wysokości 
12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu 
studenckiego pt. "Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego 
w miejscowości Szałe"  w kategorii II - I nagroda. 

§ 2.  

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczania środków określone zostaną 
w umowie zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Opatówek. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2016 r., poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; z 2017 r., poz. 191, poz. 659, 
poz. 933 i poz. 935. 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr XXXII/821/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 czerwca 2017 roku 

Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być przeznaczone m. in. na pomoc rzeczową lub 
finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego określoną w odrębnej uchwale  
przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. 

 Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 12 000,00 zł przekazana zostanie 
poprzez zawarcie stosownej umowy z Gminą Opatówek oraz będzie przeznaczona na nagrody dla laureatów 
konkursu studenckiego pt. "Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika 
retencyjnego w miejscowości Szałe". Jest to zgodne z porozumieniem zawartym w dniu 1 kwietnia 2016 r.  
w Opatówku pomiędzy Gminą Opatówek, Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Politechniką Poznańską w Poznaniu i Uniwersytetem 
Przyrodniczym w Poznaniu dotyczącym zasad współpracy, w szczególności określenia wzajemnych praw  
i obowiązków Stron w zakresie organizacji i przeprowadzenia ww. Konkursu. 

Środki w  wysokości 12 000,00 zł zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 
2017 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok  
i lata następne w dziale 900, rozdziale 90095, §  2710; zadanie budżetowe: WPF/B/2016/02 - konkurs 
„Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości  
Szałe”.  

W tej sytuacji podjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego przedmiotowej uchwały  
jest w pełni uzasadnione. 
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