
UCHWAŁA NR XXXV/      /2009
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2009 R.

w sprawie : zmiany uchwały o udzieleniu 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.  Nr  249  poz.  2104  z  późn.  zm.)  
Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 
§ 1. W uchwale Nr XXIII/175/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
25 września 2008 r. § 1. ust.1. otrzymuje brzmienie: 
„  1.  Udziela  się  pomocy   finansowej  dla  Powiatu  Gostyńskiego  w kwocie 
34.687,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem 
złotych) na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Jawory”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

opracowała:

Mirosława Kozłowska



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/    /2009

Rady Miejskiej w Borku Wlkp.

z dnia 24 września 2009 roku

w sprawie :zmiany uchwały o udzieleniu 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.
Na podstawie Uchwały NR XXIII/175/2008 z dnia 25 września 2008 r. gmina Borek Wlkp. 
zobowiązała się udzielić pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego w kwocie 50.000 zł, 
tj.  50%  wartości  przetargowej  inwestycji  na  dofinansowanie  budowy  chodnika  
w miejscowości Jawory..
W związku z zakończeniem inwestycji- budowa chodnika w miejscowości Jawory na 
długości 273 mb. , gdzie całkowity koszt zadania wyniósł 69.373,68zł, udział. Gminy Borek 
Wlkp. wyniósł 34.686,84 zł.
Wobec powyższego dokonuje się zmiany zapisu § 1. pkt1 uchwały Nr XXIII/175/2008 Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 25 września 2008 r.


