
UCHWAŁA NR XXXII/ 253 /2009
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 18 CZERWCA 2009 R.

w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z poźn.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.  Udziela  się  pomocy   finansowej  dla  Powiatu  Gostyńskiego  w kwocie 
115.000  zł  (słownie:  sto  piętnaście  tysięcy  złotych)   z  przeznaczeniem  na 
zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4965P Dąbrówka - 
Borek  Wlkp.-miejscowość  Borek  Wlkp.  ul.  Marii  Konopnickiej  na  długości 
0,594 km”.

§ 2. Upoważnia  się  Burmistrza  Borku Wlkp.  do  zawarcia  umowy pomiędzy 
Gminą Borek Wlkp. a Powiatem Gostyńskim określającej przeznaczenie 
i zasady rozliczenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XXV/195/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
19 listopada 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku 
dla Powiatu Gostyńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

opracowała:

Mirosława Kozłowska



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII/253/2009

Rady Miejskiej w Borku Wlkp.

z dnia 14 czerwca 2009 roku

w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego

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.

Gmina deklarowała dofinansowanie budowy inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
Nr  4965P  Dąbrówka  –Strumiany-Borek  Wlkp.  do  skrzyżowania  z  drogą  powiatową  Nr 
4087P” w wysokości 200.000 złotych.  W związku ze zmianą zakresu realizacji  inwestycji 
dofinansowanie wynosić będzie 115.000 złotych. 
Występuje zatem potrzeba uchylenia przedmiotowej uchwały. 

Po podjęciu uchwały o pomocy finansowej na rzecz  Powiatu Gostyńskiego zostanie zawarta 
umowa pomiędzy Gminą Borek Wlkp a Powiatem Gostyńskim.


