
UCHWALA NR XII/86/2015
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kłodawa na realizacje zadania
inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr G 495054 Łążek-
Rgielew -etap II".

Na podstawie art. 12 pkt. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
( t.j. Dz. U. 2013. 595 z późno zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. 2013. 885 z późno zm.) Rada
Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§1

Udziela się pomocy finansowej Gminie Kłodawa w formie dotacji celowej w kwocie
50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/1 00) z przeznaczeniem na wykonanie
przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej m G 495054 Łażek - Rgielew - etap II".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
RayOISkiego

Marek Tomicki



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XII/86/2015
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 29 października 2015 roku

Gmina Kłodawa składając w 2014 roku wniosek o dofinansowanie z
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność
- Rozwój na realizację przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej nr G 495054 Łqżek-:
Rgielew - etap II" wystąpiła do Powiatu Kolskiego o udział jako partnera przedsięwzięcia
celem zwiększenia potencjalnej liczby punktów możliwych do uzyskania przez Gminę w
konkursie.

W dniu 18.09.2014 roku Zarząd Powiatu Kolskiego podpisał z Burmistrzem
Gminy Kłodawa porozumienie o udziale w przedsięwzięciu na kwotę 50 000,00 zł pod
warunkiem pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu i uchwalenia środków finansowych przez
Radę Powiatu Kolskiego w 2015 roku. Kwota całkowita projektu wynosi 659 414,49zł.

Pismem Nr RZP.271.7.2014 z dnia 16.10.2015 roku Gmina Kłodawa
poinformowała Zarząd Powiatu Kolskiego, że planowane przedsięwzięcie pn. " Przebudowa
drogi gminnej nr G 495054 Łqżek -Rgielew - etapll" zostało zakwalifikowane do
dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II
Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

W związku z powyższym zabezpiecza się w budżecie powiatu kolskiego kwotę
50 000,00 zł na udział powiatu jako partnera przedsięwzięcia.
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