
Uchwała Nr XXVI / 179 / 09 
Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 15 czerwca 2009r. 
 
 
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grodziskiemu w 2009r. 
 
 
         Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz.U. z 2001r. Nr 42 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 5 i art. 175 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t. j. 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 wysokości 20.000,00 zł w wykonaniu 

zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego – „ Opracowanie dokumentacji 
przebudowy drogi powiatowej nr 3574P – ul. Przemysłowa w m. Wilkowo Polskie. 
 

2. Gmina Wielichowo zleci wykonanie: dokumentacji projektowo – kosztorysowej i 
przetargowej zadania, do wartości 20.000,00 zł. 

 
§ 2 

 
Traci moc uchwała Nr XXV/163/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009r. 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
                                                                                                     / Stanisław Marciniak / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XXVI / 179/ 09 

Rady Miejskiej Wielichowa 
z dnia 15 czerwca 2009 roku. 

 
 
W sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grodziskiemu w 2009r. 
 
 Zarząd Powiatu w Grodzisku Wielkopolskim pismem Nr PZD -
13/254/2009 z dnia 21.05.2009r. poinformował, Ŝe Powiatowy Zarząd Dróg nie 
posiada w tegorocznym budŜecie środków finansowych na opracowanie 
dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 3574P – ul. Przemysłowa w m. 
Wilkowo Polskie i wniósł o powierzenie zadania Gminie Wielichowo. 
 
         Mieszkańcy wsi Wilkowo Polskie juŜ od dłuŜszego czasu wnioskują o 
przebudowę drogi powiatowej nr 3574P – ul. Przemysłowa, ze względu na zły 
stan techniczny nawierzchni, niewłaściwe odwodnienie i brak chodników.  
 
Stan techniczny drogi stwarza zagroŜenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu 
drogowego, którymi są mieszkańcy Wilkowa Polskiego. 
 
Przebudowa drogi jest zadaniem własnym z zakresu administracji samorządowej 
Powiatu Grodziskiego. 
 
Rada Gminy na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym moŜe udzielić pomocy Powiatowi Grodziskiemu, 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 Powiatowi Grodziskiemu jest uzasadnione.  
  


