
UCHWAŁA NR XXXVI/271/2021 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu 

Na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020, 
poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. 2021, poz. 305), Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Gniezno Pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu 
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na 
obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilość połączeń kolejowych – 
dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
na 2021 rok, w wysokości 120.000,00 zł, na 2022 rok, w wysokości 120.000,00 zł, na 2023 rok, w wysokości 
120.000,00 zł. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy, o której mowa w § 1 zostaną określone w umowie zawartej 
pomiędzy Gminą Gniezno a Województwem Wielkopolskim.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Gmina Gniezno deklaruje partycypację finansowania połączeń kolejowych Poznańskiej
Kolei Metropolitalnej. Poznańska Kolej Metropolitalna to wspólne przedsięwzięcie Marszałka Województwa
Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego oraz gmin
i powiatów położonych wzdłuż linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego oparte na zasadzie
solidaryzmu. Jej celem jest m.in. podniesienie jakości i komfortu podróżowania mieszkańców Metropolii
poprzez zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów w godzinach szczytu co 30 min, zmniejszenie
natężenia samochodów i preferowanie ekologicznego transportu kolejowego. Organizatorem Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej jest Województwo Wielkopolskie. Jest ona solidarnie finansowana poprzez dotacje celowe
przez samorządy położone wzdłuż danej linii.

Gmina Gniezno w trosce o jakość i komfort podróżowania swych mieszkańców zdecydowała o udzieleniu
dotacji w wysokości: 360.000,00 zł.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.
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