UCHWAŁA NR XLVII/1069/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie innym jednostkom
samorządu terytorialnego i zawarcia w tej sprawie umów.
Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2096 ze zm.) i 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 2017 r., poz. 2077 t.j.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co
następuje:
§ 1.
Udziela się pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego Powiatowi Poznańskiemu w
wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie
wykonania opracowania pn. „Studium korytarzowe dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji
Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP”
§ 2.
Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz zasady rozliczania środków określone zostaną w
umowie zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Powiatem Poznańskim.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
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.
Powiatowi Poznańskiemu w 2016 roku przyznano dotację na wykonanie opracowania pn. „Studium
korytarzowe dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi
klasy GP” ale w związku z przedłużającym się terminem relizacji nie została ona w pełni wykorzystana i w
2018 roku zostały zwrócone niewykorzystane środki.
Mając pełną świadomość, iż budowa Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej jest
inwestycją o ogromnym znaczeniu dla społeczeństwa, kontynuacja wspołpracy i podjęcie przez Sejmik
Województwa Wielkopolskiego uchwały upoważniającej do zawarcia umowy jest w pełni uzasadnione.
Dotacja Województwa Wielkopolskiego przekazana zostanie po zawarciu stosownej umowy z Powiatem
Poznańskim i stanowić będzie wkład Samorządu Województwa w dofinansowanie wykonania ww.
opracowania.
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