
UCHWAŁA NR XII/86/2012
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w 2012r. 

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 późn. zmianami/, art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami/, uchwala się co następuje: 

§ 1. 

1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu 
w wysokości 250.000,00 zł w wykonaniu zadania z zakresu właściwości Województwa Wielkopolskiego, pn.: 
„ Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 312 na odcinku Rakoniewice - 
Wielichowo”. 

2. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wielichowo na 
rok 2012. 

3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia określone 
zostaną w umowie między Województwem Wielkopolskim 
a Gminą Wielichowo. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Stanisław Marciniak
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Uzasadnienie

Marszałek Województwa Wielkopolskiego pismem Nr DI.III.3152.16.2012 z dnia 16 stycznia 2012r do 
Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo, w nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń wniósł o podjęcie stosownej 
uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na zadaniu: Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 312 na odcinku Rakoniewice – Wielichowo. 

Brak ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Rakoniewice – Wielichowo zagraża bezpieczeństwu dla 
uczestników ruchu drogowego, którymi są mieszkańcy gminy Wielichowo. 

"Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 312 na odcinku Rakoniewice – 
Wielichowo", jest zadaniem z zakresu właściwości Województwa Wielkopolskiego. 

Rada Gminy na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym może udzielić 
pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, jeżeli uzna, że wykonanie tego zadania uzasadnione jest 
koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Wielichowo. 

Ponieważ w opisanym przypadku sytuacja taka ma miejsce, podjęcie uchwały udzielającej pomocy finansowej 
Województwu Wielkopolskiemu jest uzasadnione. 
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