
UCHWAŁA NR XLII/315/2018
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy 
Wilamowice, przeznaczonej na pokrycie części kosztów zadania pn.: "Remont drogi gminnej ul. Społeczna 

w Starej Wsi"

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2018r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.),

Rada Gminy w Bestwinie
uchwala:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Wilamowice z przeznaczeniem 
na pokrycie części kosztów zadania pn.: „Remont drogi gminnej ul. Społeczna w Starej Wsi" - na odcinku 105 mb 
na działkach nr 1629, 1631 położonych w sołectwie Janowice, będących własnością Gminy Bestwina.

§ 2. Warunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1 zostaną określone w zawartej umowie 
pomiędzy Wójtem Gminy Bestwina a Wójtem Gminy Wilamowice. 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Bestwina do podpisania umowy, o której mowa w § 2.

§ 4. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy na rok 2018
w wysokości  125 249,98 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Stanclik
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UZASADNIENIE

Zakres zadania Gminy Wilamowice dotyczący "Remontu drogi gminnej ul. Społecznej w Starej Wsi"

kończy się na granicy sołectwa Stara Wieś w Gminie Wilamowice i sołectwa Janowice w Gminie Bestwina,

jest to odcinek 105 mb na działkach nr 1629 oraz 1631 połozonych w sołectwie Janowice, będących

własnością Gminy Bestwina.

Na etapie wykonania projektu Gmina Bestwina wyraziła zgodę na zaprojektowanie i wykonanie tego

fragmentu drogi oraz partycypacji w kosztach.
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