UCHWAŁA NR XXXIV/230 /2009
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 14 września 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2
pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/221/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej wprowadza się następującą zmianę:
- § 1. otrzymuje brzmienie:
§ 1. Udziela się pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w wysokości
44 421 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych00/100)
w formie dotacji celowej na sfinansowanie części kosztów na wykonanie „ Remontów
chodników w miejscowości Książ Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 436”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIV/230 /2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 września
2009 roku
Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu pismem
Nr WZDW.14.0225/5/26.1/09 zwrócił się z prośbą o zmianę klasyfikacji budżetowej
udzielonej przez Gminę Książ Wlkp. pomocy finansowej w wysokości 44 421 zł., która
została ujęta jako pomoc finansowa na sfinansowanie części kosztów inwestycji
pn. „Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej
Nr 436 relacji Śrem – Klęka – w miejscowości Książ Wlkp.” ( pomoc finansowa na
zadanie inwestycyjne). Z uwagi na charakter robót – remont- Wojewódzki Zarząd Dróg
Wojewódzkich ujął niniejsze prace w wydatkach bieżących § 4270. W związku
z powyższym zmienia się nazwę udzielonej pomocy finansowej na sfinansowanie części
kosztów na wykonanie „Remontów chodników w miejscowości Książ Wlkp. w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 436”. ( pomoc finansowa na zadanie bieżące). Kwota pomocy
finansowej została zmieniona ze względu na zmniejszenie kosztów wykonania remontu
chodnika.
Według powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

