
Uchwała Nr XL/197/2017 

Rady Miejskiej w Golinie  

z 14 września 2017 r. 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 220 ust. 1 i 2,  

art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 

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

 

 

§1. 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w wysokości   

240 073,69 zł na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3229P  

Spławie - Adamów.  

2. Warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w zawartej umowie 

pomiędzy Gminą Golina a Powiatem Konińskim. 
 

 §2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1 zostanie udzielona ze środków 

budżetu gminy na 2017 rok. 
 

 §3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/155/2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia  

23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego. 
 

§4.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

   Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

             Urszula Furmaniak 

 

 

 

 
 



 

UZASADNIENIE 

 
 

 

 Starosta Koniński zwrócił się z prośbą o udzielenie dodatkowej pomocy 

finansowej w wysokości 90 073,69 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3229P Spławie - Adamów". Uchwałą Nr XXXI/155/2017 z 23 lutego 

2017 r. Rada Miejska w Golinie udzieliła dofinansowania w wysokości 150 000 zł na 

powyższe zadanie. W wyniku ogłoszonego przetargu wpłynęła 1 oferta o wartości  

571 573,78 zł, a w budżecie powiatu zaplanowana była kwota w wysokości  

400 000,00 zł. Doliczając koszty nadzoru inwestorskiego - 8 573,60 zł brakuje łącznie 

180 147,38 zł. Zwiększenie brakujących środków w planie budżetu Powiatu 

Konińskiego przy wsparciu finansowym Gminy Golina pozwoli na pozytywne 

rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie inwestycji.  

 W związku z powyższym w budżecie gminy na rok 2017 (po zmianach) 

zostanie przewidziana dotacja celowa w wysokości 240 073,69 zł tytułem udzielenia 

pomocy finansowej. 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

 


