UCHWAŁA NR XXX/209/2017
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 27 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie
dotacji celowej na zadania inwestycyjne.
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska
w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIX/198/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania
inwestycyjne, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 kwotę 582 000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 złotych)
zastępuje się kwotą 609 200,00 zł (słownie: sześćset dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100),
2) załącznik do uchwały otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do uchwały nr XXX/209/2017
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 marca 2017 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych
wraz z wysokością udzielonej Powiatowi Śremskiemu, pomocy finansowej
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Wysokość pomocy finansowej
(w zł)

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr
4077P w miejscowości Sroczewo
Przebudowa ciągu pieszego (droga Nr 4079P)
w miejscowości Kiełczynek
Przebudowa chodnika (droga Nr 4084P)
na odcinku Mchy-Sebastianowo
Przebudowa chodnika (droga Nr 4081P)
ul. Dąbrowskiego w Książu Wlkp.
Przebudowa chodnika (droga Nr 4095P)
ul. Gogolewska w Książu Wlkp.
Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez
podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją
i grysami w miejscowościach: Chwałkowo
Kościelne-Kruczyn nr 3745P, Sroczewo- Zaborowo
nr 4076P,Zakrzewice nr 4081P, Włościejewki –
Brzóstownia nr 4080P
Razem:

244 500,00 zł
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60 000,00 zł
125 500,00 zł
38 100,00 zł
37 200,00 zł
103 900,00 zł

609 200,00 zł
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXX/209/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2017 r.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz.446 ze zm.) gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać
pomocy, w tym pomocy finansowej.
Przepis art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1870 ze zm.) określa z kolei, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być
udzielona pomoc rzeczowa lub finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego.
Pismem nr PZD.II.3160-7/17 z dnia 21 marca 2017r. Starosta Śremski poinformował
Burmistrza Książa Wlkp. o tym, iż w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie
zamówień publicznych na zadania inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Książ Wlkp.,
uzyskane w ich ramach kwoty różnią się od zaplanowanych. W związku z powyższym w uchwale
nr XXIX/198/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 lutego 2017 r. należało dokonać
stosownych zmian. I tak:
1. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4077P w miejscowości Sroczewo–
zwiększenie o kwotę 89 500,00 zł;
2. Przebudowa chodnika (droga Nr 4084P) na odcinku Mchy-Sebastianowo – zmniejszenie
o kwotę 34 500,00 zł;
3. Przebudowa chodnika (droga Nr 4081P) ul. Dąbrowskiego w Książu Wlkp.–
zmniejszenie o kwotę 16 900,00 zł;
4. Przebudowa chodnika (droga Nr 4095P) ul. Gogolewska w Książu Wlkp.- zmniejszenie
o kwotę 7 800,00 zł;
5. Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe
utrwalenie emulsją i grysami w miejscowościach: Chwałkowo Kościelne-Kruczyn nr
3745P, Sroczewo- Zaborowo nr 4076P,Zakrzewice nr 4081P, Włościejewki–
Brzóstownia nr 4080P – zmniejszenie o kwotę 3 100,00 zł.
Z uwagi na powyższe, a także biorąc pod uwagę fakt, iż nie ma możliwości podjęcia
alternatywnych, w stosunku do proponowanej uchwały środków umożliwiających osiągnięcie
zamierzonego celu, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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