UCHWAŁA NR XXVII/192/2020
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumień
pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim
Na podstawie art. 10 ust.2, art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2020 r., poz.713) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869; ze zmianami ) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się w 2021 r. pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa dla Powiatu Kolskiego
z przeznaczeniem na koszt:
a) Przebudowy ul. Toruńskiej w Kłodawie w wys. 35 000,00 zł.,
b) Przebudowy dogi powiatowej numer 3431P Bierzwienna-Dzióbin w wys. 20 000,00zł.
§ 2. Jednostką realizującą zadania będzie Powiat Kolski a Gmina Kłodawa przekaże na wykonanie zadań
określonych w § 1 środki finansowe w wysokości 55 000,00 zł.
§ 3. Zobowiązania finansowe wynikające z zawartych porozumień zostaną pokryte z dochodów gminy z tytułu
podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Starostwo Powiatowe w Kole przystąpi do przygotowania technicznego inwestycji Przebudowa ulicy Toruńskiej
w Kłodawie, a następnie będzie ubiegać się o środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Szacowany koszt
dokumentacji wyniesie 70 000,00 zł. Przy partycypacji Gminy Kłodawa w proporcji 50/50 należy podjąć uchwałę
o udzieleniu pomocy finansowej w 2021 r. w wys. 35 000,00 zł.
Starostwo Powiatowe w Kole poinformowało również o zamiarze przystąpienia do opracowania technicznego,
Przebudowy drogi powiatowej numer 3431P Bierzwienna - Dzióbin, które musi zostać poprzedzone prawnym
przyjęciem granic pasa drogowego. Szacowany koszt tego zadania wyniesie 40 000,00 zł. Przy partycypacji Gminy
Kłodawa w proporcji 50/50 należy podjąć uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej w 2021 r. w wys. 20 000,00 zł.
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