UCHWAŁA NR /
/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia
2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz.
379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190,
1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150; z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257), Rada
Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Udziela się Powiatowi Kutnowskiemu pomocy finansowej w formie
dotacji celowej w wysokości nie większej niż 1.224.600 zł. na zadanie dotyczące
przebudowy drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin – Grzybów – Zalesie.
2. Przewiduje się realizacje zadania w roku 2017 przez Powiat Kutnowski –
zarządcę drogi.
3. Przeznaczenie oraz zasady rozliczenia środków finansowych, o których
mowa w ust. 1 określi umowa.
§ 2. Środki na pomoc finansową zostaną zabezpieczone w dziale 600 rozdz.
60014 budżetu Gminy Żychlin.
§ 3.Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
/
/16
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia
2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu

Biorąc pod uwagę fatalny stan dróg powiatowych nie tylko na terenie
naszej gminy ale na terenie całego powiatu, w roku bieżącym Zarząd Powiatu w
Kutnie po przeprowadzonych rozmowach ze wszystkimi samorządami lokalnymi
powiatu kutnowskiego, wyszedł z propozycją podjęcia radykalnych i w miarę
odczuwalnych działań w kierunki widocznej poprawy istniejącego w ww. zakresie
stanu rzeczy. Uzgodniono z samorządami powiatu kutnowskiego, że tylko
współfinansowanie ze strony zainteresowanych samorządów może przynieść
wymierne i widoczne zmiany dotychczasowego fatalnego stanu dróg powiatowych.
To gminy same określały swoje możliwości finansowe co do poziomu
współfinansowania oraz priorytety w zakresie naprawy dróg powiatowych na swoim
terenie. Takim priorytetem jest na terenie naszej gminy – przebudowa drogi
powiatowej Nr 2120E Żychlin – Grzybów – Zalesie.
Gmina Żychlin współfinansuje przedsięwzięcie do kwoty nie większej niż 1.224.600zł.

