
Projekt

z dnia 20 kwietnia 2020 roku zatwierdzony przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom

UCHWAŁA NR XX/206/2020
RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w  formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego

Na  podstawie  art. 10 ust. 2 i  art. 18 ust. 2 pkt 15,  art. 58 ustawy  z dnia  8 marca  1990 roku  o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia
27 sierpnia  2009 roku  o finansach  publicznych  (tekst  jedn.  Dz. U. z 2019  roku,  poz. 869 z późn.  zm.)  -  Rada
Miejska w Wolbromiu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela  się  pomocy  finansowej  w formie  dotacji  celowej  dla  Województwa  Małopolskiego  w roku
2020 w kwocie  17.500,00 zł  (słownie:  siedemnaście  tysięcy  pięćset  złotych  00/100)  z przeznaczeniem  na
dofinansowanie  zadania  pn.:  „Wykonanie  dedykowanego  oświetlenia  na  przejściu  dla  pieszych  w km  0+143
odcinka 090 drogi wojewódzkiej nr 783 w miejscowości Zarzecze”.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

/-/ Anna Nowak - Gwiazda
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UZASADNIENIE

do projektu Uchwały  Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 kwietnia 2020 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w  formie dotacji celowej dla Województwa

Małopolskiego

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym gminy,

związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie

wzajemnie  bądź  innym  jednostkom  samorządu  terytorialnego  udzielać  pomocy,  w  tym

pomocy finansowej.

Podjęcie przedmiotowej uchwały będzie podstawą do przekazania dotacji celowej dla

Województwa  Małopolskiego  na  wykonanie  dedykowanego  oświetlenia  na  przejściu  dla

pieszych w km 0+143 odcinka 090 drogi wojewódzkiej nr 783 w miejscowości Zarzecze. 

Powyższe  zadanie  ma  na  celu  poprawę  bezpieczeństwa  zarówno  pieszych,  jak  

i  kierowców na  drogach,  szczególnie  w miejscach  zidentyfikowanych  jako niebezpieczne

poprzez tworzenie właściwie oznakowanych przejść dla pieszych, czego pożądanym efektem

jest zmniejszenie się liczby wypadków

Mając  na  uwadze  fakt,  iż  przedmiotowe  zadanie  jest  bardzo  istotne  dla  lokalnej

społeczności, a jego realizacja znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg Gminy

Wolbrom podjęto decyzję o udzieleniu dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego.

Burmistrz

Miasta i Gminy Wolbrom

/-/ Adam Zielnik


