
UCHWAŁA NR XXXVIII/264/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U.  z  
2021  r. poz. 1372) art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.  U.  z  2021  r. poz. 305) Rada Gminy Kawęczyn uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się dotacji celowej z budżetu gminy Kawęczyn na 2021 r. dla Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w celu dofinansowania zadania „ Opracowanie dokumentacji pod nazwą: 
Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”. 

§ 2. Gmina Kawęczyn udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 26 965,00 zł co 
stanowi 3,95 % udziału w kosztach opracowania Wstępnego Studium Planistyczno – Prognostycznego dla 
projektu pn.  „Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin” – zgodnie z porozumieniem nr 4 z dnia 15 kwietnia 
2021 r. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Kawęczyn 
a Województwem Wielkopolskim. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Skrabnikowi Gminy Kawęczyn. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXV/251/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 16 czerwca 2021 roku 
w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXXVIII/264/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej 

 
W związku z planowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

Departament Transportu „Budową nowej linii kolejowej Turek – Konin”, Gmina Kawęczyn udziela 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania „Opracowanie 
dokumentacji pod nazwą: pn. Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w 
ramach programu Kolej+”.   

Udział w kosztach opracowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
wynosi 50,35%, Gmina Kawęczyn udziela dotacji celowej w wysokości 3,95%, a pozostałą część 
udzielają zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 4 z dnia 15 kwietnia 2021 roku oraz aneksem do 
porozumienia z dnia 30 czerwca 2021r. Jednostki Samorządu Terytorialnego. 

Zgodnie z art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Wydatki budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych 
przepisach w tym na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu 
terytorialnego (pkt. 5). 

Podjęcie nowej Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu jest niezbędne z uwagi na zmianę kwoty dofinansowania, w uchwale 
XXXV/251/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 16 czerwca 2021 r., kwota w podjętej uchwale była 
wartością szacowaną według wartości rynkowych i wynosiła 34 009,50 zł. W wyniku postępowania 
przetargowego został wyłoniony wykonawca projektu za cenę niższą od wstępnie szacowanej, 
kwota udziału gminy Kawęczyn procentowo nie uległa zmienia, jednak kwota zmniejszyła się do 
wartości 26 956,00 zł.  

Z uwagi na możliwości rozwojowe regionu, a dodatkowo na niebagatelny wpływ na 
rozładowanie ruchu samochodowego co sprzyja ekologii i ekonomii, wybudowanie nowej linii 
kolejowej jest ważnym aspektem, który rzutuje na przyszłość.   

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej jest w pełni 
uzasadnione. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn  

Piotr Gebler 
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