
Uchwała Nr XXV / 161 / 09 
Rady Miejskiej Wielichowa 
z dnia 27 kwietnia 2009r. 

 
 
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu w 2009r. 
 
 
 
         Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 167 ust. 2 pkt. 
5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 
2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska Wielichowa uchwala, co 
następuje: 
 

§1 
 

1. Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej w wykonaniu zadania z zakresu 
właściwości Województwa Wielkopolskiego, pt.: Budowa chodnika z odwodnieniem 
jezdni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz w m. Śniaty, gm. 
Wielichowo”. 

 
2. Gmina Wielichowo wykona z materiału WZDW w Poznaniu chodnik z odwodnieniem 

jezdni drogi wojewódzkiej nr 312, do wartości 110.000,00 zł. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
                                                                                            / Stanisław Marciniak / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
Do Uchwały Nr XXV / 161 / 09 

Rady Miejskiej Wielichowa 
z dnia 27 kwietnia 2009 r. 

 
 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu RDW Nowy Tomyśl zakupił materiały 
drogowe na budowę chodnika z odwodnieniem jezdni drogi wojewódzkiej nr 312 w m. Śniaty 
w 2008r, które nie zostały w pełni wykorzystane przy realizacji zadania w br. 
 
W terminie III-IV2009r. zrealizowano „Budowę chodnika z odwodnieniem jezdni drogi woj. 
Nr 312 w m. Śniaty, na odcinku 235m, o pow. 352,5 m2, wartość zadania to suma 66.075,80 
zł, w tym; koszt własny Gminy Wielichowo 39.953,53 zł. 
 
Planowana budowa chodnika z odwodnieniem jezdni drogi wojewódzkiej nr 312 w m. Śniaty 
jest kontynuacją zadania realizowanego od 2003r. przez Gminę Wielichowo i WZDW 
Poznań.  
 
Budowa chodnika z odwodnieniem jezdni drogi wojewódzkiej jest zadaniem własnym z 
zakresu właściwości Województwa Wielkopolskiego. 
 
Realizacja zadania wyniesie ruch pieszych z jezdni drogi na chodnik oraz odwodni jezdnię 
drogi wojewódzkiej. 
 
Rada Gminy na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym moŜe udzielić pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu, jeŜeli uzna, Ŝe 
wykonanie tego zadania uzasadnione jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańcom Gminy Wielichowo. 
 
PoniewaŜ w opisanym przypadku sytuacja taka ma miejsce, podjęcie uchwały udzielającej 
pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu jest uzasadnione. 


