
Projekt

z dnia  11 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na 
dofinansowanie zadania pn."Budowa sygnalizacji świetlnej droga powiatowa nr 2149P/2210P w m. 

Zdziechowa " oraz zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 2215P m. Piekary "

Na podstawie art.10 ust 2 i art.18 ust 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst 
jednolity Dz.U z 2013 roku poz 594 ze zm/,oraz art 216 ust 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.Uz 2013 roku poz 885 ze zm./ Rada Gminy Gniezno uchwala,co 
następuje :

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w 2015 roku Powiatowi Gnieżnieńskiemu w formie dotacji celowej 
w kwocie 150.000,00 zł.(słownie sto pięćdziesiąt tysięcy zł)z przeznaczeniem na realizację zadań: „Budowa 
sygnalizacji świetlnej droga powiatowa nr 2149P/2210P  m. Zdziechowa” i „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2215P w m. Piekary”

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz rozliczenia środków określone zostaną 
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Gniezno a Powiatem Gnieźnieńskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu w dniu 2 kwietnia 2015 r. zwrócił się z wnioskiem do Gminy Gniezno

o dofinansowanie w łącznej kwocie 150.000,00 zł. zadań które będą realizowane przez Powiatowy Zarząd

Dróg na terenie Gminy Gniezno tj. budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych o nr

. 2149P/2210P w m. Zdziechowa i przebudowia drogi powiatowej nr 2215P m. Piekary . Ponieważ

przebudowa drogi nr 2215P była częściowo wykonana w roku 2014, jej dokończenie jest wskazane ze

względów bezpieczeństwa użytkowników. Natomiast budowa sygnalizacji świetlnej w m. Zdziechowa jest

konieczna z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa uczniów oraz mieszkańców.

W związku z powyższym Rada Gminy postanawia dofinansować realizację w /w zadań .
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