
Uchwała Nr XLV/1022/18 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy 
finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego. 

 

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 8 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 ze zm.), Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Wyraża się zgodę na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej 
jednostkom samorządu terytorialnego na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego,  
w wysokości szczegółowo określonej dla poszczególnych  jednostek samorządu terytorialnego  
w załączniku do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 120.000,00 zł. (słownie: Sto dwadzieścia 
tysięcy zł.) 
 
 

§ 2 
 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej  oraz przeznaczenie i zasady rozliczania 
środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim,  
a jednostką samorządu terytorialnego, której pomoc finansowa dotyczy. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XLV/1022/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy 
finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego. 

 

Zważywszy na ustawową kompetencję organu stanowiącego Województwa  
do udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego, mając  
na uwadze zwiększającą się corocznie liczbę utonięć, udzielenie z budżetu Województwa 
Wielkopolskiego pomocy finansowej na zakup specjalistycznego sprzętu do realizacji zadań  
z zakresu ratownictwa wodnego, znacząco podniesie stan bezpieczeństwa na obszarach wodnych, 
znajdujących się na terenie tych jednostek. 

Środki finansowe na ten cel zostały zaplanowane w budżecie Województwa Wielkopolskiego  
na 2018 r. w dziale 754, rozdziale 75415, § 6300 w formie dotacji celowej na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) w kwocie 170.000,00 złotych. 

Zgodnie z art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 
bezpośrednią podstawą do przekazania pomocy finansowej, o której mowa w niniejszej uchwale, 
będzie umowa. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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