UCHWAŁA NR 422/XLIII/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130)
i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:
§ 1. Mając na celu zapewnienie poprawy jakości dróg w powiecie
śremskim, gmina Śrem udziela powiatowi śremskiemu pomocy finansowej
w 2018 r. w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn.
"Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odcinku od m. Góra
do drogi wojewódzkiej nr 310" w kwocie 350 000,00 zł.
§ 2. Do realizacji pomocy finansowej wykorzystane zostaną środki
z dochodów własnych gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 422/XLIII/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej
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. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych określa, że z budżetu jednostek samorządu terytorialnego może
być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa
w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odcinku od m.
Góra do drogi wojewódzkiej nr 310 przyczyni się do zwiększenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.
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