
UCHWAŁA NR XIV/102/2012
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/86/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 marca 2012r. o udzieleniu 
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. 

W Uchwale Nr XII/86/2012 z dnia 21 marca 2012r. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"Postanawia się udzielić pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w wysokości 400.000,00 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. 

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

Do Uchwały Nr XIV/102 2012 
Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu pismem Nr WZDW.14.512.6.16.2012 z dnia 
11.06.2012r. poinformował o zakończeniu procedury przetargowej na zadaniu; „ Budowa ścieżki Pieszo - 
rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 na odc. Rakoniewice - Wielichowo ”, którego wartość po 
rozstrzygnięciu przetargu wynosi: 3.801.192,52zł. 

Zgodnie z zapisami w umowie z wykonawcą w roku 2012 ma zostać przerobiona i zafakturowana kwota 
w wysokości 3.400.000,00. Pozostała kwota z umowy tj. 401.192,52 zł zostaje do realizacji w roku 2013. 

W związku z powyższym rezygnują z pomocy Gminy Wielichowo w 2013r. w kwocie 250.000,00 zł i wnoszą 
o dodatkowe środki w wysokości 150.000,00 zł w roku 2012 na przedmiotowe zadanie. 

Pozostała kwota umowna w roku 2013 zostanie pokryta w całości przez Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu. 

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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