
UCHWAŁA NR XXII/151/2013
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu w 2013 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),  uchwala się co następuje: 

§ 1. 

1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu w wysokości 100.000,00 zł 
w wykonaniu zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3572P 
Goździn - Wielichowo na odcinku Gradowice - Wielichowo, tj. na długości 3,7 km poprzez podwójne 
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami”. 

2. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wielichowo na 
rok 2013. 

3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia określone 
zostaną w umowie między Powiatem Grodziskim 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
do Uchwały Nr XXII/151/2013
Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 29 maja 2013 r.

Rada Powiatu w Grodzisku Wielkopolskim planuje w 2013 r. wykonać: Przebudowę drogi powiatowej Nr 3572P
Goździn - Wielichowo na odcinku Gradowice – Wielichowo, tj. na odcinku 3,7 km poprzez podwójne
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami”, ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi.

Stan techniczny drogi stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego, którymi są
mieszkańcy gminy Wielichowo.

Remont drogi jest zadaniem własnym z zakresu administracji samorządowej Powiatu Grodziskiego.

Rada Gminy na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym może udzielić
pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu, 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
Powiatowi Grodziskiemu jest uzasadnione.

Id: 2033516B-559A-4DF7-899D-EF858D0ACF0E. Uchwalony Strona 1




