
    
U C H W A Ł A  NR XI/72/2019 
Rady Gminy Rozdrażew  
z dnia 30 października 2019 roku  

 
 
 

w sprawie: zmiany uchwały o udzieleniu 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 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5,  i art. 220 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) Rada Gminy, 
uchwala co następuje: 
 

 
 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rozdrażew Nr III/14/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku  
w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2019 roku,  
dokonuje się następujących zmian: 
§ 1 otrzymuje brzmienie: 
„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 do kwoty  112.500 zł, 
3) dofinansowanie poszerzenia drogi Rozdrażewek-Różopole do kwoty 93.000 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  334.500 zł.” 
 

 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

 
 

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



 
Uzasadnienie  

 
Dokonuje się zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Krotoszyńskiemu w związku ze zmianą dofinansowania: 
1. Remontu chodnika w Nowej Wsi w związku z rozszerzeniem zakresu robót  

i wynikiem przetargu zwiększenie do kwoty 112.500 zł. 
2. Poszerzenia drogi Rozdrażewek-Różopole w związku z potrzebą wykonania kolejnego 

odcinka zwiększenie do kwoty 93.000 zł. 
3. Budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Dzielice i Rozdrażew 

zmniejszenie do kwoty 334.500 zł, ponieważ Powiat otrzymał dofinansowanie  
do budowy tego odcinka z Funduszu Dróg Samorządowych. 

 

 

        Wójt Gminy  

        Mariusz Dymarski  

 

 

 
 


