
            

Uchwała Nr III/14/2018  

Rady Gminy Rozdrażew   

z dnia 21 grudnia 2018 roku   

  
  

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu  
w 2019 roku  
  
  
  
 Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5  i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy, uchwala 
co następuje:  
  

  
  

§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w roku 2019 na:   
1) dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku z prowadzeniem Ośrodka  

Interwencji   Kryzysowej w Krotoszynie w kwocie 10.199 zł, 2) 
dofinansowanie remontu chodnika w Nowej Wsi w kwocie 50.000 zł,  
3) dofinansowanie poszerzenie drogi Rozdrażewek-Różopole w kwocie 70.000 zł,  
4) dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 3.000 zł,  
5) dofinansowanie wspólnej realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2032” do kwoty 25.000 zł,   
6) dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Dzielice  i 

Rozdrażew  do kwoty 420.000 zł.  
  
§ 2.1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy określone zostaną  w umowie pomiędzy 
Powiatem Krotoszyńskim a Gminą Rozdrażew.  

2. Przekazana pomoc podlega rozliczeniu w terminie do 31 stycznia 2020 roku.  
  

  
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
  

  
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
  
  
  
        Przewodniczący Rady Gminy 
       Wiesław Jankowski   



   

Uzasadnienie:  
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu umotywowane  jest 
następującymi przesłankami:   

1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela profesjonalnej pomocy miedzy innymi  
osobom uzależnionym od alkoholu oraz  ich rodzinom z terenu całego powiatu,  w tym 
z terenu naszej gminy, stąd propozycja dofinansowania wydatków związanych                              
z prowadzeniem w/w ośrodka.  

2) Remont chodnika w miejscowości Nowa Wieś poprawi bezpieczeństwo pieszych  na 
odcinku drogi powiatowej.  

3) Kontynuacja poszerzenia drogi powiatowej nr 5155P Rozdrażewek-Różopole, pozwoli 
na poprawę bezpieczeństwa na bardzo wąskim odcinku tej drogi.  

4) Niepełnosprawni mieszkańcy naszej gminy biorą udział w zajęciach organizowanych 
przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krotoszynie. Podstawą prowadzenia przez  WTZ 
zajęć terapeutycznych jest dowóz uczestników z miejsca zamieszkania do w/w 
placówki.   

5) W celu skutecznej likwidacji szkodliwych oddziaływań azbestu na zdrowie ludzkie                      
i środowisko lokalne, wskazana jest kontynuacja realizacji „Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2032”. 
Wspólna realizacja tego zadania umożliwia uzyskanie dofinansowania z Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

6) Budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Dzielice i Rozdrażew  poprawi 
bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów.  

  
  

                   Wójt Gminy  

        Mariusz Dymarski 

  
  


