
 

 

Uchwała Nr XXV/150/2013 

Rady Miejskiej w Pogorzeli 

z dnia 4 kwietnia 2013 r.  

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu 

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu na rok 2013 w kwocie 

3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100) na dofinansowanie zadania  

w zakresie turystyki i rekreacji – opracowanie koncepcji rozwoju tras rowerowych na  

terenie gminy Pogorzela i powiatu gostyńskiego. 

2. Upoważnia się Burmistrza Pogorzeli do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą  

Pogorzela a Powiatem Gostyńskim w sprawie przekazania środków, o których mowa  

w ust. 1. 

3. Źródłem sfinansowania zobowiązania będą dochody własne Gminy. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr XXV/150/2013 

Rady Miejskiej w Pogorzeli 

z dnia 4 kwietnia 2013 r.  

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001r.  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia 

jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom  

samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.   

Opracowanie koncepcji rozwoju tras rowerowych na terenie gminy Pogorzela i powiatu  

gostyńskiego ułatwi w przyszłości budowę szlaków i ścieżek rowerowych oraz pozyskanie 

środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy 2014-2020.  

Realizacją przedmiotowego projektu zainteresowane są wszystkie samorządy gminne z terenu 

powiatu gostyńskiego. 

W celu właściwej realizacji naszego wspólnego projektu, proponuję się podjąć przez rady gmin 

uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu oraz zawrzeć porozumienie 

o partnerstwie z wszystkimi zainteresowanymi. Każdy z samorządów zobowiązuję się do  

przekazania kwoty 3 000,00 zł na przygotowanie przedmiotowej koncepcji. Następnie  

samorząd powiatu, w imieniu wszystkich gmin, podpiszę umowę z podmiotem, który zajmie się 

sporządzeniem niezbędnej dokumentacji projektowej. 

Ponadto planuje się powołać zespół do spraw zarządzania projektem, złożony z przedstawicie-

li gmin i powiatu. Jego zadaniem będzie konsultowanie, koordynacja i monitoring prac oraz 

bieżące realizowanie zadań w ramach projektu. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 


