
UCHWAŁA NR XXI/115/2020 

Rady Miejskiej w Golinie  

z 08 kwietnia 2020 r.  

 

w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Miejskiej w Golinie zawierającego stanowisko 

dotyczące wykonania i sfinansowania zadania polegającego na 

przebudowie drogi powiatowej nr 3231P w miejscowości Kawnice  

Gmina Golina 

  

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz §23 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 uchwały nr LXII/338/2018 

Rady Miejskiej w Golinie z 15 listopada 2018 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 

Wielkopolskiego z 27 listopada 2018 r. poz. 9338) Rada Miejska w Golinie uchwala,  

co następuje: 

 

 §1. Przyjmuje się oświadczenie Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wykonania  

i sfinansowania zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3231P  

w miejscowości Kawnice Gmina Golina jako w całości zadania z budżetu Powiatu 

Konińskiego. 

 §2. Rada Miejska w Golinie wnioskuje o sfinansowanie i wykonanie tego zadania ze 

środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.  

 §3. Przekazanie uchwały Staroście Konińskiemu oraz radnym Rady Powiatu 

Konińskiego powierza się Burmistrzowi Goliny.  

 §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

                 Wojciech Wojdyński  

 



UZASADNIENIE 

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miejscowości Kawnice oraz 

miejscowości: Brzeźniak, Głodowo, Rosocha jak i innych korzystających codziennie z drogi 

powiatowej nr 3231P, Rada Miejska w Golinie przyjmuje uchwałę dotyczącą stanowiska 

samorządu gminnego w sprawie przebudowy oraz sposobu sfinansowania tej inwestycji. 

 W trosce o budżet Gminy Golina, który musi uwzględniać całokształt potrzeb  

w zakresie własnej gminnej infrastruktury drogowej, finansowanie inwestycji powiatowej  

w wysokości ½ kosztów wykonania, jest dla naszego budżetu wydatkiem nie do 

zrealizowania, mając na uwadze szacunkowy koszt przebudowy tej drogi w wysokości 

około 4 mln zł. 

 Wobec powyższego Rada Miejska w Golinie staje na stanowisku, że najlepszym 

rozwiązaniem jest pozyskanie na to zadanie dofinansowania z Funduszu Dróg 

Samorządowych, o które to Powiat Koniński wystąpi z wnioskiem do Wojewody 

Wielkopolskiego. 

 


