UCHWAŁA NR XXV/161/2008
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 3 listopada 2008 r.

w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Śremskiego
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 5 i art. 175
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje:
§1.Udziela się z budżetu Gminy Książ Wlkp. Powiatowi Śremskiemu pomocy rzeczowej
w 2008 r. w formie przekazania materiałów budowlanych do remontu chodnika ciągu drogi
powiatowej nr 4086P w miejscowości Chwałkowo Kościelne w ilościach i o wartości: krawężnik
betonowy (15x30x100) 264 szt. o wartości 6 280,56 zł oraz obrzeże betonowe (6x20x100) 273 szt.
o wartości 2 930,93 zł.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielonej pomocy rzeczowej i zasady jej rozliczenia zostaną
określone w umowie pomiędzy Gminą Książ Wlkp. a Powiatem Śremskim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/161 /2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia z dnia 3 listopada 2008 r.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gminy,
związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie
wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielić pomocy, w tym pomocy
finansowej.
Przepis art 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych określa, że
z budżetu jednostek samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc rzeczowa lub finansowa
innym jednostkom samorządu terytorialnego.
Kontynuacja rozpoczętego w 2005 r. remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4086P
w miejscowości Chwałkowo Kościelne pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa dla jego
użytkowników a w szczególności uczęszczających do szkoły dzieci.
Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.

