
UCHWAŁA NR XXXIX/232/22 
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Miejskiej 
Górce uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu na rok 2022 w formie dotacji celowej 
w kwocie 12 300 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) na dofinansowanie inwestycji pn. 
"Przebudowa drogi 5482P Sobiałkowo - Grąbkowo odc. Konary - Grąbkowo". 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVII/218/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 4 marca 2022 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Barbara Szewczyk 
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Uzasadnienie 

4 marca 2022 r. Rada Miejska w Miejskiej Górce podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Rawickiemu na rok 2022 w formie dotacji celowej w kwocie 15 000 zł na dofinansowanie 
inwestycji pn. "Przebudowa drogi 5482 P Sobiałkowo - Grąbkowo odc. Konary Grąbkowo". 7 marca 2022 r. 
Sraosta Rawicki pismem poinformował, że w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy ww. 
zadania złożono najkorzystniejszą ofertę na kwotę 24 600 zł brutto, tym samym kwota dofinansowania 
zmniejsza się o wartość 2 700 zł. To oznacza, że pomoc finansowa Powiatowi Rawickiemu na rok 2022 w 
formie dotacji celowej wynosić będzie 12 300 zł. 

Przekazanie z budżetu gminy pomocy finansowej na realizację określonych zadań odbywa się w formie 
dotacji celowej, określonej odrębną uchwałą przez radę gminy (art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1, ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.). 

Ww. inwestycja znacznie poprawi infrastrukturę drogową i będzie służyć społeczności lokalne, przyczyni się 
do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uznaje się za zasadne. 
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