UCHWAŁA Nr XXVII/499/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy
finansowej Gminie Międzychód i zawarcia w tej sprawie umowy.
Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z
2001 r., nr 142, poz. 1590 ze zmianami), art. 216, ust. 2, pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zmianami)
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na udzielenie Gminie Międzychód pomocy finansowej w formie dotacji
celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 200.000,00 zł (sł. dwieście
tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa, nadbudowa strażnicy OSP w Międzychodzie wraz z pomieszczeniami na
świetlicę profilaktyczno - wychowawczą”.
§ 2.
Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do zawarcia umowy pomiędzy
Województwem Wielkopolskim a Gminą Międzychód, w sprawie udzielenia pomocy
finansowej, o której mowa w § 1.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXVII/499/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy
finansowej Gminie Międzychód i zawarcia w tej sprawie umowy

W dniu 10 października br. do siedziby Departamentu Ochrony Zdrowia i
Przeciwdziałania Uzależnieniom wpłynął wniosek złożony przez Gminę Międzychód, dotyczący
udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
Gmina Międzychód wnioskuje o udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy na
realizację
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Międzychodzie wraz z pomieszczeniami na świetlicę profilaktyczno-wychowawczą.
Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym stanowi jedno z zadań
rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do
realizacji w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych. Wśród proponowanych do realizacji zadań jest również m. in. tworzenie i
finansowanie

działalności

świetlic

z

programem
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socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. W ramach zgłoszonego
do dofinansowania przez Gminę Międzychód zadania, w ramach tworzonej świetlicy,
oferującej program socjoterapeutyczny i opiekuńczo-wychowawczy, udzielana ma być pomoc
właśnie dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. Ponadto współdziałanie z samorządami
terytorialnymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami stanowi jedno z
zadań Wielkopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012.
Dofinansowanie zadania jest możliwe poprzez zawarcie umowy z Gminą Międzychód.
Umożliwia to ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, której art. 8a
brzmi: „Województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu
terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej”.

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/499/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 października 2012 roku

Plan na rok 2012

Dotychczas
wydatkowana kwota
w roku 2012

Rozdział 85154 przeciwdziałanie
alkoholizmowi
§ 6300 - Dotacja celowa
na pomoc finansową
udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie
własnych zadań
inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
- 397.240,00

Nazwa gminy i zadania w związku
z § 1 przedmiotowej uchwały

Pozostała
kwota do
wydatkowania
w roku 2012

Gmina Międzychód –
dofinansowanie własnego
zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa, nadbudowa
Strażnicy OSP w Międzychodzie
wraz z pomieszczeniami na
świetlicę profilaktyczno wychowawczą”.

- 197.240,00
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