Projekt
z dnia 17 maja 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie zwiększenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu .
Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (
Dz.U. z 2017, poz.1875. ze zm.) oraz art. 216 ust 2, pkt 5 i 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz.U. z 2017- tekst jednolity poz 2077.ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej nr XL/528/18
z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu Rada
Miejska uchwala:
§ 1. 1 Udziela się z budżetu gminy Kąty Wrocławskie dodatkowej pomocy finansowej w kwocie 150.000
złotych Powiatowi Wrocławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania: "Budowa chodnika w m.Kamionna"
2. Łączna wartość pomocy na to zadanie wyniesie 450.000 zł.
§ 2. Pomoc , o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu gminy na rok 2018.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy
Starostwem Powiatowym, a Gminą Kąty Wrocławskie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jarosław Wojciechowski
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UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
W związku z wystąpieniem Powiatu Wrocławskiego z prośbą o przyznanie dodatkowej pomocy
finansowej w wysokości 150.000 zł dotyczącej budowy chodnika w m.Kamionna Rada Miejska postanowiła
udzielić dodatkowej pomocy na to zadanie . Starosta Powiatu uzasadnia tą prośbę faktem zwiększonej
kwoty jaka została przedstawiona w złożonej ofercie w przetargu na przebudowę drogi wraz z chodnikiem.
Wartość oferty przekracza kwotę kosztorysową przewidzianą na to zadanie o 336.500 zł. Powiat zwiększy
środki finansowe o kwotę 186.500 zł . Łączna wartość zadania w/g oferty wyniesie 1.906.500 zł.
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