Uchwała Nr L/1117/ 2018
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań własnych gmin w zakresie działalności
bieżącej i majątkowej, realizowanej w celu upamiętnienia 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

§1
Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 913 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 ze zm.), Sejmik Województwa
Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§2
Udziela się pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących:
1. Gminie Drawsko w wysokości 24 290 zł na zadanie pn.: Chwała bohaterom – renowacja
Pomnika Wdzięczności w Drawsku – miejsca pamięci historii Polski i Polaków.
2. Gminie Miasta Czarnków w wysokości 40 000 zł na zadanie pn.: Wydawnictwo albumowe –
okolicznościowy album pt.: Oni dla Nas. My dla nich. W setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego.
3. Gminie Grodzisk Wielkopolski w wysokości 10 000 zł na zadanie pn.: Mural w Grodzisku
Wielkopolskim upamiętniający 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
§3
Udziela się pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:
1. Gminie Miłosław w wysokości 9 000 zł na zadanie pn.: Budowa Pomnika Powstańców
Wielkopolskich w Orzechowie;
2. Gminie Czerwonak w wysokości 90 000 zł na zadanie pn.: Budowa pomnika ku pamięci
Powstańców Wielkopolskich w Czerwonaku;
3. Gminie Miasta Czarnków w wysokości 50 000 zł na zadanie pn. Budowa Pomnika
Powstańców Wielkopolskich w Czarnkowie;
4. Gminie Murowana Goślina w wysokości 14 400 zł na zadanie pn.: Budowa Pomnika
Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie.
§4
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej poszczególnym gminom oraz zasady
rozliczania środków określone zostaną w umowach z wyżej wymienionymi gminami.
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§5
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr L/1117/2018
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 września 2018 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań własnych gmin w zakresie działalności
bieżącej i majątkowej, realizowanej w celu upamiętnienia 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

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.
Gminy: Drawsko, Czerwonak, Murowana Goślina, Czarnków, Miłosław wystąpiły z prośbami o
dofinansowanie działań, związanych z renowacją lub budową pomników upamiętniających
Powstanie Wielkopolskie. Wpisują się one w realizację prowadzonych przez gminy zadań.
Stanowią także wyraz aktywności w zakresie upamiętniania Powstania Wielkopolskiego, jak w
Grodzisku Wielkopolskim. Powyższe działania są szczególnie zasadne w świetle 100. rocznicy
Powstania Wielkopolskiego i ustanowienia roku 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego przez
Sejm (Dz. U. 2017, poz. 971) i Senat Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 2017, poz 1181) oraz Sejmik
Województwa Wielkopolskiego (Uchwała NR XXXVII/897/17).

3

