
UCHWAŁA NR XXVIII/195/2021 
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 20 kwietnia 2021 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 

poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Godziesze Wielkie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu 

w kwocie 136.750,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100) 

w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 5312P w miejscowości Godziesze Małe (ul. Ostrowska) 

w zakresie budowy nowego chodnika wraz z przebudową istniejącego chodnika.”. 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia 

środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie, a Powiatem 

Kaliskim. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Mirosława Kobyłka 
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XXVIII/195/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu.

Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są
przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w tym między innymi na
pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego odrębną uchwałą.
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
713) gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą
sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym
pomocy finansowej.

Gmina Godziesze Wielkie niniejszą uchwałą postanowiła udzielić pomocy finansowej
Powiatowi Kaliskiemu na przebudowę drogi powiatowej w zakresie budowy nowego chodnika
wraz z przebudową istniejącego chodnika w miejscowości Godziesze Małe (ul. Ostrowska), celem
zwiększenia bezpieczeństwa na drodze powiatowej.

Kwota udzielonej pomocy finansowej na to zadanie w poprzednim 2020 roku została
zwrócona przez Powiat Kaliski w miesiącu styczniu 2021, z uwagi na niezrealizowanie tego
zadania zgodnie z planem na 2020 rok. Zadanie to zostało przez Powiat Kaliski zrealizowane w
roku bieżącym (pismo nr BRP.7011.2.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r.). Kwota pomocy została
pomniejszona o naliczone kary umowne dla wykonawcy za nie zrealizowanie zadania w terminie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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