- Projekt Uchwała Nr XI /....../2007
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 września 2007 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr VI/76/2007 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wyraŜenia
zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi
Wodzisławskiemu przez Gminę Lubomia z przeznaczeniem na realizację
zadania pod nazwą: „Remont nawierzchni ul. Powstańców w Syryni”.

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 6 ust. 1 w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r,. nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 5, art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2005r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§1
Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego nr VI/76/2007 z dnia 29 marca 2007r.
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej
Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę Lubomia z przeznaczeniem na realizację zadania
pod nazwą: „Remont nawierzchni ul. Powstańców w Syryni” w następujący sposób:
1) § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„W ramach porozumienia Gmina Lubomia zobowiązuje się do sfinansowania zadania
określonego ust. 1 w kwocie 201.297,36zł słownie: (dwieście jeden tysięcy dwieście
dziewięćdziesiąt siedem złotych 36/100.”,
2) § 1 ust. 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„W ramach porozumienia Powiat Wodzisławski zobowiązuje się do sfinansowania
zadania określonego w ust. 1 w kwocie 201.297,37 zł słownie: (dwieście jeden tysięcy
dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 37/100”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XI /....../2007
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 września 2007 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr VI/76/2007 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wyraŜenia
zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi
Wodzisławskiemu przez Gminę Lubomia z przeznaczeniem na realizację
zadania pod nazwą: „Remont nawierzchni ul. Powstańców w Syryni”.

Uchwałą nr VI/76/2007 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wyraŜenia zgody na
zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez
Gminę Lubomia z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Remont nawierzchni
ul. Powstańców w Syryni”, Rada Powiatu Wodzisławskiego wyraziła wolę przyjęcia od
Gminy Lubomia pomocy finansowej w kwocie nie większej niŜ 120.000,00zł,
z przeznaczeniem na wykonanie remontu ul. Powstańców w Syryni. Wykonując w/w uchwałę
Powiat Wodzisławski zawarł z Gminą Lubomia stosowne porozumienie regulujące
szczegółowe zasadny przyjęcia tej pomocy finansowej.
JednakŜe wobec konieczności zwiększenia nakładów finansowych niezbędnych do
przeprowadzenia remontu tej ulicy, Gmina Lubomia wyraziła wolę podwyŜszenie swojego
udziału finansowego z przeznaczonego na ten cel to jest: przekazania kwoty 201.297,36zł.
Tym samym zmienił się takŜe udział finansowy Powiatu w realizacji tego zadania, który
wynosi 201.297,37 zł.
Z uwagi na to, iŜ Powiat Wodzisławski nie posiadał wystarczających środków
własnych zapewniających zrealizowanie wszystkich niezbędnych inwestycji na drogach
powiatowych w sposób spełniający oczekiwania mieszkańców Powiatu, uzasadnione jest
przyjęcie zaoferowanej przez Gminę pomocy finansowej.
Wobec powyŜszego zasadne jest dokonanie zmiany podjętej juŜ w tym przedmiocie
uchwały, którą Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjmie pomoc finansową o zadeklarowanej
przez Gminę wartości.
Po przyjęciu przez Wysoką Radę zaproponowanego projektu uchwały,
przeprowadzone zmiany zostaną wprowadzone stosownym aneksem do zawartego juŜ w tej
materii porozumienia.
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