UCHWAŁA NR XXVII/ 210 /2008
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 R.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.
Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 167 ust 2, pkt 5, art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się przyznać w 2009 r. pomoc finansową dla Województwa
Wielkopolskiego w kwocie 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)
z przeznaczeniem na budowę chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 438 w Borku Wlkp.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Borku Wlkp. do zawarcia umowy pomiędzy
Gminą Borek Wlkp. a Województwem Wielkopolskim określającej
przeznaczenie i zasady rozliczenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

opracowała:
Mirosława Kozłowska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVII/

/2008

Rady Miejskiej w Borku Wlkp.
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego
Zgodnie z art. 167 ust. 2 oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) z budżetu jednostek samorządu
terytorialnego może zostać udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu
terytorialnego.
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu pismem nr WZDW.14.0225/7/5/08
z dnia 06.10.2008 poinformował o braku możliwości rozpoczęcia w 2008 r. planowanej
realizacji budowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 438 chodnika i kładki dla pieszych
w Borku Wlkp.. Środki budżetowe w kwocie 150.000 złotych jakie Gmina przekazała zostały
zwrócone do budżetu.
W projekcie planu rzeczowo-finansowego budowy chodników w 2009 roku jest ujęta budowa
chodnika z kładką.
Wartość inwestycji wynosi 1.200.000,00 zł, jedynie znaczące dofinansowanie ze strony
Gminy umożliwi zakończenie budowy w roku 2009, bez konieczności realizacji zadania
w cyklu dwuletnim tj. w latach 2009/2010.
Po podjęciu uchwały o pomocy finansowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego zostanie
zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Borek Wlkp a Województwem Wielkopolskim.

