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5. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZYJMOWANEJ I UDZIELANEJ 

POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO 

 

5.1. Dochody 

 

Dział Rozdział Nazwa 

Plan na 2009 

rok po 

zmianach 

Wykonanie  

za 2009 rok 
% 

1 2 3 4 5 6 

010  Rolnictwo i łowiectwo 30.000 30.000,00 100,00 

 01008 Melioracje wodne 30.000 30.000,00 100,00 
600  Transport i łączność 3.371.298 3.307.286,41 98,10 

 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3.371.298 3.307.286,41 98,10 
801   Oświata i wychowanie 17.000 17.000,00 100,00 

  80147  Biblioteki pedagogiczne 17.000 17.000,00 100,00 

921  
Kultura i ochrona dziedzictwa 

kulturowego 
371.500 371.500,00 100,00 

 92105 
Pozostałe zadania w zakresie 
kultury 

11.000 11.000,00 100,00 

 92106 Teatry 235.000 235.000,00 100,00 
 92113 Centra kultury i sztuki 70.000 70.000,00 100,00 
 92118 Muzea 55.500 55.500,00 100,00 

RAZEM: 3.789.798 3.725.786,41 98,31 

 

1. Uchwałą Nr XXXII/445/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 marca 
2009r. wprowadzono do budżetu kwotę 274.000 zł na: 
• sfinansowanie kosztów zakupu fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi 

bibliotecznej mieszkańców  miasta Piły  przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną  
w Pile – kwota 17.000 zł, (z Miasta Piły), (dz. 801, r. 80147), 

• organizację wystaw i innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły 
przez Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile – kwota 17.000 zł, (z Miasta Piły),  
(dz. 921, r. 92118). 

• dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej Osieczna-
Leszno – kwota 100.000 zł, (z Miasta i Gminy Osieczna), (dz. 600, r. 60013), 

• budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 442 w miejscowości Pawłówek  
– kwota 90.000 zł, (z Gminy Blizanów), (dz. 600, r. 60013), 

• budowę chodnika wraz z budową pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej nr 196 z drogą powiatową nr 2406P – kwota 50.000 zł, (z Gminy 
Czerwonak), (dz. 600, r. 60013). 

 
2. Uchwałą Nr XXXIII/458/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 

2009r. wprowadzono do budżetu kwotę 242.000 zł na: 
• organizację 49. Kaliskich Spotkań Teatralnych przez Teatr im. W. Bogusławskiego  

w Kaliszu – kwota 100.000 zł, ( z Miasta Kalisza), (dz. 921, r. 92106), 
• organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – kwota 62.000 zł, (z Miasta 

Kalisza): 
° Festynu rodzinnego „Pokażmy Dzieciom Świat” – kwota 7.000 zł, (dz. 921,  

r. 92113), 
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° 16. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych  
„LA STRADA” – kwota 35.000 zł, (dz. 921, r. 92113), 

° 36. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych – kwota 20.000 zł,  
(dz. 921, r. 92113), 

• organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – kwota 20.000 zł,  
(z Miasta Kalisza): 
° „Jarmarku Archeologicznego” na Zawodziu – kwota 10.000 zł, (dz. 921, r. 92118), 
° Imprezy plenerowej „Biesiada Piastowska” – kwota 10.000 zł, (dz. 921, r. 92118), 

• remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 434 w miejscowości Krobia  
ul. Powstańców Wlkp. – kwota  40.000 zł, ( z Miasta i Gminy Krobia), (dz. 600,  
r. 60013),  

• budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 471 w miejscowości Tokary  
– kwota 20.000 zł, (z Gminy Kawęczyn), (dz. 600, r. 60013). 

 
3. Uchwałą Nr XXXIV/469/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 

2009r. wprowadzono do budżetu kwotę 447.500 zł na: 
• budowę chodnika w Rojowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 oraz budowę 

chodnika w Szklarce Przygodzickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 – kwota 
200.000 zł, (z Gminy Ostrzeszów), (dz. 600, r. 60013), 

• budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Leszno-
Osieczna – kwota 100.000 zł, (z Powiatu Leszczyńskiego), (dz. 600, r. 60013), 

• modernizację ciągu drogowego nr 263 Słupca-Dąbie – kwota 50.000 zł, (z Gminy 
Babiak), (dz. 600, r. 60013), 

• budowę chodnika w Klempiczu przy drodze wojewódzkiej nr 182 – kwota 40.000 zł,  
(z Gminy Lubasz), (dz. 600, r. 60013), 

• budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej  
w Sulmierzycach – kwota 20.000 zł, (z Gminy Sulmierzyce), (dz. 600, r.60013), 

• prowadzenie badań archeologicznych na Ostrowie Radzimskim na terenie sołectwa 
Starczanowo w gminie Murowana Goślina przez Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy – kwota 11.000 zł, (z Miasta i Gminy Murowana Goślina), (dz.921, r. 92105), 

• dofinansowanie imprez kulturalnych przez Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie  
– kwota 8.000 zł, (z Miasta Leszna), (dz. 921, r. 92113), 

• dofinansowanie zakupu i konserwacji muzealiów oraz organizację imprez 
kulturalnych przez Muzeum Okręgowe w Lesznie – kwota 18.500 zł, (z Miasta 
Leszna), (dz. 921, r. 92118). 

 
4. Uchwałą Nr XXXV/499/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 maja 

2009r. wprowadzono do budżetu kwotę 1.679.500 zł na: 
• odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 310 w miejscowości Czempiń w ciągu 

ulic: Świerczewskiego, Kościelnej, 24 Stycznia i Rynku – kwota 60.000 zł, (z Gminy 
Czempiń), (dz. 600, r. 60013),  

• remont drogi wojewódzkiej Nr 305 Bolewice – Nowy Tomyśl – Wolsztyn  
– Woroniniec w miejscowości Boruja Kościelna (II etap) – kwota 700.000 zł,  
(z Miasta Nowy Tomyśl), (dz. 600, r. 60013), 

• przebudowę drogi wojewódzkiej nr 308 Nowy Tomyśl – Grodzisk Wlkp. – Kościan – 
Kunowo w miejscowości Bukowiec (remont chodnika) – kwota 200.000 zł, (z Miasta 
Nowy Tomyśl), (dz. 600, r. 60013), 
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• budowę wzbudzanej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307,  
na ul. Poznańskiej w miejscowości Wojnowice – kwota 19.500 zł, (z Miasta 
Opalenica), (dz. 600, r. 60013), 

• budowę chodnika wraz z budową pełnej sygnalizacji na skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej nr 196 z drogą powiatową nr 2406P w m. Bolechowo  – kwota  
200.000 zł, (z Powiatu Poznańskiego), (dz. 600, r. 60013), 

• budowę chodnika we wsi Szulec przy drodze wojewódzkiej nr 471 – kwota 20.000 zł,   
(z Gminy Opatówek), (dz. 600, r. 60013), 

• przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 431 w miejscowości Krosinko 
– kwota 100.000 zł, (z Gminy Mosina), (dz. 600, r. 60013), 

• rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 431 w miejscowości Świątniki i Mieczewo – 
kwota 100.000 zł, (z Gminy Mosina), (dz. 600, r. 60013), 

• budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 188 w miejscowości 
Blękwit - kwota 50.000 zł, (z Gminy Złotów), (dz. 600, r. 60013), 

• budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 w miejscowości Kopaszewo - 
kwota 30.000 zł, (z Miasta i Gminy Krzywiń), (dz. 600, r. 60013), 

• budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 117 Obrzycko-
Ostroróg z drogą powiatową 1845P Nowa Wieś – Szamotuły w miejscowości 
Pęckowo  – kwota 50.000 zł, (z Powiatu Szamotulskiego), (dz. 600, r. 60013), 

• budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 117 z drogą 
powiatową 1845P w m. Pęckowo  – kwota 20.000 zł, (z Gminy Obrzycko), (dz. 600,  
r. 60013), 

• budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 449 w miejscowości Ostrów 
Kaliski– kwota 50.000 zł, (z Gminy Brzeziny), (dz. 600, r. 60013), 

• budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 263 w m. Bierzwienna Długa  – 
kwota 30.000 zł, (z Miasta i Gminy Kłodawa), (dz. 600, r. 60013), 

• budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 467 w miejscowości Radolina - 
kwota 50.000 zł, ( z Gminy Golina), (dz. 600, r. 60013). 

 
5. Uchwałą Nr XXXVI/507/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  

29 czerwca 2009r. wprowadzono do budżetu kwotę 749.806 zł na: 
• Sfinansowanie kosztów przygotowania spektaklu dla dzieci pt. „Pippi Langstrump” 

przez Teatr im. AL. Fredry w Gnieźnie – kwota 70.000 zł, (z Miasta Gniezno),  
(dz. 921, r. 92106), 

• realizację zadania pn. „Zbiornik wodny Lutynia Gm. Dobrzyca, Kotlin” – kwota 
30.000 zł, (z Gminy Dobrzyca), (dz. 010, r. 01008), 

• budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 260 w m. Mielżyn  – kwota 30.000 zł,   
(z Gminy Witkowo), (dz. 600, r. 60013), 

• przebudowę chodnika w m. Pólko w ciągu drogi wojewódzkiej 306 – kwota 20.000 zł,   
(z Gminy Kaźmierz), (dz. 600, r. 60013), 

• remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 Czaplinek – Wieleń w m. Wieleń  
ul. Zamkowa od km 81+378 do km 8+565,3 z przeznaczeniem na ciąg pieszo-
rowerowy  – kwota 60.000 zł, (z Gminy Wieleń), (dz. 600, r. 60013), 

• dofinansowanie budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Małgów– kwota 
25.000 zł, (z Gminy Lisków), (dz. 600, r. 60013), 

• przebudowę chodnika w miejscowości Drążna  - kwota 25.000 zł, (z Gminy Słupca), 
(dz. 600, r. 60013), 

• budowę chodnika z kostki brukowej betonowej na odcinku o długości 120 mb  
na ul. Poznańskiej w miejscowości Wojnowice, od skrzyżowania z drogą powiatową 



 475 

w kierunku Kozłowa do zatoki autobusowej na wysokości przejścia dla pieszych - 
kwota 16.500 zł, (z Gminy Opalenica), (dz. 600, r. 60013), 

• budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Wyrzysk – 
Osiek n/Notecią  – kwota 33.306 zł, (z Powiatu Pilskiego), (dz. 600, r. 60013), 

• budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 307 w miejscowości Zakrzewo– 
kwota 30.000 zł, (z Gminy Dopiewo), (dz. 600, r. 60013) - brak wykonania, 

• budowę chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 438  
w Borku Wlkp. – kwota 300.000 zł, (z Miasta i Gminy Borek Wlkp.), (dz. 600,  
r. 60013), 

• budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 450 w m. Sławin – kwota  
110.000 zł, (z Gminy Sieroszewice), (dz. 600, r. 60013). 

 
6. Uchwałą Nr XXXVII/521/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 

2009r. wprowadzono do budżetu kwotę 614.517 zł na: 
• budowę chodnika w Szczepankowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 184 – kwota 

50.000 zł, (z Miasta i Gminy Ostroróg), (dz. 600, r. 60013), 
• budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Górzna – kwota  

37.000 zł, (z Gminy Złotów), (dz. 600, r. 60013), 
• wspólne sfinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej  

nr 180 relacji Kocień Wielki – Piła w miejscowości Trzcianka – kwota 19.600 zł, 
(z Gminy Trzcianka), (dz. 600, r. 60013), 

• budowę zatoki autobusowej w m. Tomice – kwota 15.000 zł, (z Gminy Gizałki),  
(dz. 600, r. 60013), 

• przebudowę chodnika w miejscowości Kramsk ul. Chopina i ul. Kościelna – kwota 
50.000 zł, (z Gminy Kramsk), (dz. 600, r. 60013), 

• przebudowę chodnika w m. Rejowiec  – kwota 25.000 zł, (z  Miasta i Gminy Skoki), 
(dz. 600, r. 60013), 

• budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 197 w miejscowości Skiereszewo 
przy ul. Kiszkowskiej Gmina Gniezno  – kwota 30.000 zł, (z Gminy Gniezno),  
(dz. 600, r. 60013), 

• dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki 
rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 194 na odcinku Wyrzysk – Osiek 
n/Notecią – kwota 33.306 zł,  (z Gminy Wyrzysk), (dz. 600, r. 60013), 

• budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 434 w Kostrzynie, ul. Poznańska - 
kwota 30.000 zł, (z Gminy Kostrzyn), (dz. 600, r. 60013), 

• budowę chodnika w Będlewie na ul. Wiejskiej – kwota 50.000 zł, (z Miasta i Gminy 
Stęszew), (dz. 600, r. 60013),  

• budowę ścieżki rowerowej Owińska Bolechowo Osiedle – etap II od km 0+633,37  
do km 1+292,59 – kwota 274.611 zł – wykonano 240.599,41 zł (z Gminy 
Czerwonak), (dz. 600, r. 60013). 

 
7. Uchwałą Nr XXXIX/537/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 

2009r. wprowadzono do budżetu kwotę 155.000 zł na: 
• sfinansowanie kosztów wykonania miejsc postojowych wzdłuż ulicy Tadeusza 

Kościuszki w Gnieźnie – kwota 50.000 zł, (z Miasta Gniezno), (dz. 600, r. 60013), 
• opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 140 

od ronda w m. Wronki do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 149 – kwota 50.000 
zł, (z Miasta i Gminy Wronki), (dz. 600, r. 60013), 

• wykonanie budowy pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 
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Nr 431 z drogami gminnymi: ulicą Poniatowskiego i ulicą Poznańską w miejscowości 
Mosina – kwota 25.000 zł, (z Gminy Mosina), (dz. 600, r. 60013), 

• budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Poznańskiej w Gostyniu – kwota 30.000 zł,  
(z Miasta i Gminy Gostyń), (dz. 600, r. 60013). 

 
8. Uchwałą Nr XL/564/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 

2009r.: 
� wprowadzono do budżetu kwotę 191.457 zł na: 
• remonty chodników w miejscowości Książ Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej  

Nr 436 – kwota 44.421 zł, (z Gminy Książ Wlkp.), (dz. 600, r. 60013), 
• budowę ścieżki pieszo – rowerowej Leszno – Osieczna – kwota 147.036 zł, (z Miasta 

Leszna), (dz. 600, r. 60013), 
� zmniejszono wpływy z tytułu pomocy finansowej o kwotę 703.612 zł wprowadzonej 

Uchwałami: 
• Nr XXXIV/469/09 z 27 kwietnia 2009r. na dofinansowanie zadania – budowa 

chodnika w Rojowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 oraz budowę chodnika              
w Szklarce Przygodzickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 – kwota 200.000 zł 
 (dz. 600, r. 60013), z uwagi na konieczność zwiększenia ilości działek pod inwestycję 
wynikającą z obowiązujących przepisów, a w przypadku chodnika w m. Szklarka 
Przygodzicka, oczekiwanie na pozwolenie wodno-prawne ze Starostwa Powiatowego. 

• Nr XXXVI/507/09 z 29 czerwca 2009r. na dofinansowanie zadania: 
− budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 438             

w m. Borek Wlkp. – 300.000 zł, (dz. 600, r. 60013), z uwagi na problemy  
z pozyskaniem gruntów pod przedmiotową inwestycję termin jej realizacji został 
przesunięty na 2010 rok, 

− budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 194 na odc. Wyrzysk – 
Osiek n/Notecią – kwota 33.306 zł, (dz. 600, r. 60013), z uwagi na nieuregulowany 
stan prawny gruntów termin opracowania dokumentacji projektowej dla 
przedmiotowego zadania przesunięto  na rok przyszły. 

• Nr XXXVII/521/09 z 20 lipca 2009r. na dofinansowanie: 
− budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 189 w m. Górzna, (dz. 600,  

r. 60013) – kwota 37.000 zł, z uwagi na konieczność przesunięcia realizacji rzeczowej 
przedmiotowego zadania na 2010 rok,  

− kosztów wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w ciągu 
drogi wojewódzkiej Nr 194 na odc. Wyrzysk – Osiek n/Notecią - kwota 33.306 zł  
(dz. 600, r. 60013), z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntów termin 
opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania przesunięto   
na 2010 rok, 

• Nr XXXV/499/09 z 25 maja 2009r. na dofinansowanie zadania – rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 431 w miejscowości Świątniki i Mieczewo – kwota 100.000 zł,  
(dz. 600, r. 60013). Z uwagi na przesunięcie terminu opracowania dokumentacji 
projektowej dla zadania w związku z problemami dotyczącymi urządzeń obcych 
projektowanych w pasie drogi wojewódzkiej, a także ze wzrostem liczby działek pod 
przedmiotową inwestycję, dla których zaszła konieczność przeprowadzenia podziału. 

 
9. Uchwałą Nr XLI/571/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 

2009r. wprowadzono do budżetu kwotę 139.630 zł na: 
• korektę skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. Półwiejską wraz z budową sygnalizacji  

– kwota 74.630 zł, (z Gminy Kostrzyń), (dz. 600, r. 60013), 
• realizację spektaklu Endy Walsha pt. „Elektryczny parkiet” w reżyserii Rudolfa Zioło, 
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realizowanego przez Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu – kwota 65.000 zł,  
(z Miasta Kalisz), (dz. 921, r. 92106). 

 
 

5.2 Wydatki 

 

 
W 2009 roku udzielono pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego          
na następujące zadania: 
 
 
• W § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dział Rozdział Nazwa 
Plan na 2009 rok  

po zmianach 

Wykonanie  

za 2009 rok 
% 

1 2 3 4 5 6 

010  Rolnictwo i łowiectwo  740.000 735.838,65  99,44  

 01095 Pozostała działalność  740.000 735.838,65  99,44  
600  Transport i łączność 2.200.000 2.174.676,27  98,85  

 60001 
Krajowe pasażerskie 
przewozy kolejowe 

 200.000 199.999,49  100,00  

 60014 Drogi publiczne powiatowe  431.000 422.644,12  98,06  
 60016 Drogi publiczne gminne  1.569.000 1.552.032,66  98,92  

630  Turystyka  35.000 35.000,00  100,00  

 63003 
Zadania w zakresie 
upowszechniania turystyki 

 35.000 35.000,00  100,00  

853  
Pozostałe zadania w 

zakresie polityki 

społecznej 

448.122 448.122,00  100,00  

 85311 
Rehabilitacja zawodowa i 
społeczna osób 
niepełnosprawnych 

 448.122 448.122,00  100,00  

926  Kultura fizyczna i sport  1.500.000 1.461.798,50  97,45  

 92605 
Zadania w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 

 1.500.000 1.461.798,50  97,45  

  RAZEM: 4.923.122 4.855.435,42 98,63 
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•  § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych  

 
 

Dział Rozdział Nazwa 
Plan na 2009 rok  

po zmianach 

Wykonanie  

za 2009 rok 
% 

1 2 3 4 5 6 

630  Turystyka 515.000 487.720,10 94,70 

 63003 
Zadania w zakresie 
upowszechniania turystyki 

515.000 487.720,10 94,70 

700  
Gospodarka 

mieszkaniowa 
100.000 100.000,00 100,00 

 70095 Pozostała działalność 100.000 100.000,00 100,00 

921  
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 
35.090 35.090,00 100,00 

 92195 Pozostała działalność 35.090 35.090,00 100,00 
926  Kultura fizyczna i sport 34.300.000 33.801.226,42 98,55 

 92601 Obiekty sportowe 33.300.000 32.851.226,42 98,65 

 92605 
Zadania w zakresie kultury 
fizycznej i sportu  

1.000.000 950.000,00 95,00 

  RAZEM: 34.950.090 34.424.036,52 98,50 
 
⇒ Szczegółowy opis udzielonej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu 

terytorialnego znajduje się w załączniku nr  4. 
 


