U c h w a ł a Nr 49/07
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 27 kwietnia 2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej
sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Województwem Wielkopolskim.
Na podstawie art. Art. 10 ust.2 i art. 18 ust.l, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U.Nr
80 poz.717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, Dz.U.
z 2005 r.Nr 172 poz. 1441, Nr 175,poz.l457, z 2006 r. Dz.U.Nr 17 poz.28 i Nr 181 poz.1337/
oraz art. 167 ust.2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
/ Dz.U. Nr 249, poz.2104; zmiany Nr 169, poz. 1420 z 2006 r., Dz.U. Nr 45, poz.319, Nr
104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 / Rada Miejska w
Kłodawie uchwala co następuje:
§1

Udziela się pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa dla Województwa
Wielkopolskiego z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 263
Słupca-Dąbie w m. Kłodawa / ul. Dąbska strona lewa /.
§2

Jednostką realizującą zadanie będzie Województwo Wielkopolskie a Gmina Kłodawa
przekaże na wykonanie zadania określonego w § 1 środki finansowe w wysokości 35.000 zł
ustalone na ten cel w uchwale budżetowej na rok 2007.
§3

Upoważnia się Burmistrza Kłodawy do zawarcia z Województwem Wielkopolskim
porozumienia określającego prawa i obowiązki stron realizujących zadanie.
§4

Zobowiązania finansowe wynikające z zawartego porozumienia zostaną pokryte z dochodów
gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady miejskiej
Jadwiga Jaroniewska

