
 
UCHWAŁA nr II/10/2018 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 29 listopada 2018 roku. 
 

w  sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  Powiatowi Gostyńskiemu w 2018 roku. 

 

 Na  podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.)  oraz art. 216 ust. 2 pkt 5  i art. 220  ust.1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.  z 2017 roku poz.2077 

ze zm.) Rada Miejska w Poniecu  uchwala, co następuje:                 
 

 §  1. Postanawia się udzielić w  2018 r.  pomocy  rzeczowej  Powiatowi  Gostyńskiemu do  

kwoty  334.785,91 zł. (słownie trzysta trzydzieści cztery złote siedemset osiemdziesiąt pięć 

złotych 91/100) w formie: 

1) remontu i naprawy chodników w ciągach dróg powiatowych, 

2) bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miejscowości 

Poniec w zakresie remontów, utrzymania czystości i porządku pasa drogowego oraz 

zwalczania śliskości zimowej, 

3) zakupu kostki na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w Łęce Wielkiej, 

4) przebudowy odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej w Poniecu w kierunku Sowin, 

5) przebudowy odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej w Szurkowie,  

6) przebudowy odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej w Rokosowie,  

7) przebudowy odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej w Poniecu  ul. Ogrodowa. 

  

 § 2. Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej 

między Gminą Poniec a Powiatem Gostyńskim. 

 

  §  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

  §  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie    

 do uchwały nr  II/10/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie  pomocy rzeczowej  

Powiatowi Gostyńskiemu w 2018 r. 

 

 

            Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wykonywanie zadań 

publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami  samorządu 

terytorialnego. Przepisy art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych wskazują, że jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pomocy 

finansowej i rzeczowej. Zgodnie z art. 220 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy podstawą 

udzielenia pomocy jest umowa , która określi szczegółowe warunki udzielanej pomocy 

rzeczowej. 

W budżecie zostały zaplanowane środki pieniężne na utrzymanie i remonty dróg 

powiatowych,  a także wydatki na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych 

znajdujących się na terenie gminy Poniec w wysokości 376.385,91 z tego dotacja otrzymana     

z powiatu wyniesie 41.600,- zł., a kwota 334.785,91 zł. ma pochodzić ze środków własnych 

gminy Poniec. 

     
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


