UCHWAŁA NR XLVIII/324/2018
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.1)) i art. 216 ust. 2 pkt.5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co
następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy miejskiej Wągrowiec pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika z dopuszczeniem ruchu
rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w Wągrowcu na odcinku przejazd kolejowy - rondo
Gnieźnieńskie”.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków
budżetu na 2018 rok, w wysokości 37.000,00 zł.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy, o której mowa w § 1 zostaną określone w umowie zawartej
pomiędzy Gminą miejską Wągrowiec, a Województwem Wielkopolskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie zdniem podjęcia.
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1) zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 oraz Dz.U. z 2018 r.
poz. 130

Id: AC1BCEFB-58ED-4C01-83F9-684194CD0281. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
W dniu 22 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, podjął uchwałę nr 4945/2018
w sprawie przyjęcia programu " Budowa ścieżek rowerowych" wzdłuż dróg wojewódzkich. Województwo
Wielkopolskie od 2018 roku będzie realizowało ww. projekt przy udziale jednostek samorządu terytorialnego.
Warunkiem przyjęcia zadania do realizacji w ramach programu jest między innymi deklaracja miasta
o udziale finansowym wynoszącym 50% wartości robót budowlanych, oraz zapewnienia przyjęcia przez miasto
utrzymania obiektu.
W dniu 2 sierpnia br. wpłynęły dwie oferty na realizację zadania pn. "Przebudowa chodnika
z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w Wągrowcu na odcinku przejazd
kolejowy - rondo Gnieźnieńskie", z których wynika że dla sfinansowania zadania niezbędne jest uzupełnienie
przyznanych już na to zadanie środków dodatkowo o kwotę 37 000,00 zł.
Uchwała wywołuje skutki finansowe w kwocie 37.000,00 zł, które pokryte zostaną z budżetu miasta.
Biorąc powyższe pod uwagę udzielenie pomocy Województwu Wielkopolskiemu jest uzasadnione.
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