UCHWAŁA NR 260/XXVII/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej przeznaczonej na wspólną realizację inwestycji
drogowej
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, poz. 1579) i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn.
zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Mając na celu zapewnienie poprawy jakości dróg w powiecie
śremskim, gmina Śrem udziela pomocy finansowej w 2016 r. w formie
dotacji celowej w wysokości 302.150,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.
"Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych na odcinku Nochówko - droga
wojewódzka 434".
§ 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.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska

1) Zm.

poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130,
1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.
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Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 260/XXVII/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej przeznaczonej na wspólną 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 dróg powiatowych na odcinku Nochówko droga wojewódzka 434 przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa.
Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.
Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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