
UCHWAŁA NR XLII /283  /2010
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

 z dnia 17 maja  2010 roku

w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ulicy Zakrzewskiej w Książu Wlkp. 
– droga powiatowa Nr 4081P”

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. 216 ust. 2 
pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 
157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1.  Udziela się pomocy finansowej  Powiatowi Śremskiemu  w wysokości 
200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) w formie dotacji celowej na 
sfinansowanie  części kosztów  inwestycji pn.: „Modernizacja ulicy Zakrzewskiej w Książu 
Wlkp. – droga powiatowa Nr 4081P”

§ 2. Środki finansowe na pomoc finansową, o której mowa w § 1 pochodzić będą z 
dochodów własnych gminy.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej, o której mowa w § 1 oraz 
przeznaczenie i zasady ich  rozliczenia  określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Książ 
Wlkp., a  Powiatem  Śremskim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLII/ 283  /2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 maja 2010 r.

    Zgodnie z art. 10 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym, 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 roku o finansach publicznych określa, że z 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc rzeczowa lub 
finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego.
    Realizując zadanie pn.  „Modernizacja ulicy Zakrzewskiej w Książu Wlkp. – droga 
powiatowa Nr 4081P” pozwoli na poprawę bezpieczeństwa użytkowników oraz poprawi 
walory estetyczne.  
  Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.

                                                                                                    Burmistrz
                                                                                         /-/ Teofil  Marciniak


