
 

Uchwała Nr XVI /87/ 2012  

 

Rady Miejskiej w Stawiszynie 

z dnia 27 stycznia 2012 roku 
 

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn.  

 

 

          Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 

ust.l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, 

poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:  

 

§1 

 

Udziela się z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu z 

przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 p (granica 

powiatu) Janków Stawiszyn i drogi nr 4587 P na odcinku Stawiszyn - skrzyżowanie z drogą 

krajową nr 25".  

 

§2 

 

Pomoc finansowa, o której mowa w § l zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 

budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn na 2012 rok w wysokości 563.475,00 zł, słownie: pięćset 

sześćdziesiąt trzy tysiące  czterysta siedemdziesiąt pięć zł. 

 

§3 

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia 

środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą i Miastem 

Stawiszyn. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Stawiszyna.  

 

§4 

    

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna 

 

§5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Do Uchwały Nr XVI /87/ 2012  

Rady Miejskiej w Stawiszynie 

z dnia 27 stycznia 2012 roku 

 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn. 

 

Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są 

przc7..naczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w tym między innymi 

na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną 

przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą.  

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 15912 ze zmianami) Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek 

samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu 

terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.  

Pomoc zaplanowano zgodnie z uchwałą Nr XI/58/2011Rady Miejskiej Stawiszyna z 

23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wspólna realizację z Gminą Blizanów i z Powiatem 

Kaliskim zadania z zakresu właściwości Powiatu Kaliskiego p.n. "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4342 P (granica powiatu) Janków - Stawiszyn i drogi nr 4587 P na odcinku 

Stawiszyn - skrzyżowanie z drogą krajową nr 25" w ramach Narodowego programu 

przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność _ Rozwój  

Gmina i Miasto Stawiszyn deklaruje partycypację w kosztach inwestycji, z uwagi na fakt, iż 

poprawi to infrastrukturę drogową oraz bezpieczeństwo.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 


