
UCHWAŁA  NR XXXV/  259   /2009
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2009 ROKU

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego.

                 Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku 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.  
2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.  
z  2005  r.  nr  249,  poz.  2104  z  późn.  zm.)  Rada  Miejska  Borku  Wlkp. 
uchwala, co następuje:

§ 1.1.  Postanawia się udzielić w roku 2010 pomoc finansową dla Powiatu 
Gostyńskiego w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia  tysięcy złotych) 
z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Siedmiorogów Drugi.
2.  Wysokość  dofinansowania  nie  może  przekroczyć  50  %  wartości 
przetargowej inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Borku Wlkp. do zawarcia umowy pomiędzy
Gminą  Borek  Wlkp.,  a  Powiatem  Gostyńskim  określającej  przeznaczenie, 
termin  przekazania   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
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Rady Miejskiej Borku Wlkp z dnia 24 września 2009 r.

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. 
Pomoc finansowa na inwestycję  wskazana w § 1 projektu uchwały pomoże Powiatowi na 
zwiększenie zakresu wykonania inwestycji w Siedmiorogowie Drugim.        
Wykonanie  planowanych  prac  zdecydowanie  wpłynie  na  poprawę  warunków  życia 
mieszkańców.
Starostwo  Powiatowe  w  Gostyniu  zadeklarowało,  że  w  przypadku  otrzymania  pomocy 
finansowej  z  budżetu  gminy  Borek  Wlkp.  przeznaczy  ze  swego  budżetu  pozostałą  część 
nakładów niezbędnych do wykonania chodnika w miejscowości Siedmiorogów Drugi. 
Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Borek Wlkp. w roku 2010.
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