
 
 

Uchwała Nr XXX/192/ 09 
Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 26 października 2009r. 
 
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu 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 ust. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. 
U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104/ Rada Miejska Wielichowa uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Postanawia się udzielić pomocy finansowej w wysokości 35.000,00 zł w wykonaniu zadania 
inwestycyjnego z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego, - „ Zakupu sprzętu do robót 
utrzymaniowych na drogach powiatowych”. 
 

§ 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 XXX/192/ 09  
Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 26 października 2009r. 
 
 
Starosta Grodziski pismem Nr PZD – 340/PN/7/523/2009 z dnia 31.08. 2009r. poinformował, 
Ŝe podczas spotkania w dniu 24.08.2009r. Burmistrzów i Wójtów Powiatu Grodziskiego ze 
Starostą Grodziskim dotyczącym problematyki drogowej, omówiono moŜliwość zakupu 
sprzętu do robót utrzymaniowych na drogach powiatowych 
. 
 W nawiązaniu do przeprowadzonych rozmów przedstawił kalkulację cenowa zakupu 
sprzętu, w tym: 
- ciągnik NEW HOLLAND 5060 (106 KM)                                          203.200,00 zł, 
- ramię hydrauliczne FERRI TSE 58E (zasięg 5,8 m)                              70.900,00 zł, 
- głowica do traw i krzaków TN-120 (do ø 6 cm)                                    22.200,00 zł, 
- głowica – gilotyna do krzaków i gałęzi TR -13 ( do ø 10 cm)               35.100,00 zł, 
- głowica ścinarka do poboczy SP -90 (do wysokości max 12 cm)         35.900,00 zł, 
- sterowanie Joystic                                                                                  14.000,00 zł, 
                                                                                     Razem (brutto): 381.300,00 zł 
 
Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas spotkania, udział finansowy w zakupie / w 
przeliczeniu na ilość mieszkańców/ dla Gminy Wielichowo wynosi 35.000,00 zł. 
  
Stan techniczny dróg powiatowych na terenie Gminy Wielichowo wymaga realizacji zadań 
utrzymaniowych dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, którymi są mieszkańcy 
Gminy Wielichowo. 
 
Zakup sprzętu utrzymaniowego do robót drogowych na drogach powiatowych 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 finansowej 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 finansowej Powiatowi Grodziskiemu jest uzasadnione. Uchwała zostanie 
zrealizowana po wywiązaniu się wszystkich gmin z powiatu grodziskiego i Powiatu. 


