
UCHWAŁA  NR XXXVI/ 272 /2009
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego.

                   Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst  jedn.  Dz.  U. z 2001 r. 
Nr  142,  poz.  1591 z poźn.  zm.)  oraz  art.  167 ust.  2 pkt.  5,  art.  175 ust. 
2  ustawy  z  dnia  30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.  U. 
z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, 
co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić w roku 2010 pomocy finansowej dla Powiatu 
Gostyńskiego  w  kwocie  10.000,00  zł  (słownie:  dziesięć   tysięcy  złotych) 
z  przeznaczeniem  na  zakup  nowego  samochodu  do  przewozu  strażaków 
ratowników.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Borku Wlkp. do zawarcia umowy pomiędzy 
Gminą  Borek  Wlkp.,  a  Powiatem Gostyńskim określającej  przeznaczenie, 
termin przekazania  i zasady rozliczenia pomocy finansowej,  o której mowa 
w § 1.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:
Ryszard Busz

  



Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXXVI/  272  /2009

Rady Miejskiej Borku Wlkp z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego.

  Zgodnie z art. 167 ust. 2 oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) z budżetu jednostek 
samorządu  terytorialnego  może  zostać  udzielona  pomoc  finansowa  innym 
jednostkom samorządu terytorialnego. 
O  pomoc  finansową  na  zakup  nowego  samochodu  do  przewozu  strażaków 
ratowników  zwróciła  się  Komenda  Powiatowa  Państwowej  Straży  Pożarnej 
w Gostyniu  pismem z  dnia  17  września  2009r.  Wnioskodawca  informuje,  że 
pojazd będzie wykorzystywany do przewozu strażaków ratowników na miejsce 
akcji ratowniczych, na ćwiczenia oraz szkolenia w zakresie ratownictwa. 
Komenda czyni starania o pomoc finansową przez samorządy gminne, samorząd 
powiatowy,  firmy  ubezpieczeniowe  oraz  dodatkowe  środki  z  Komendy 
Wojewódzkiej PSP.
Wyposażenie KP PSP w Gostyniu w nowy samochód do przewozu osób pozwoli 
na  szybsze  dotarcie  strażaków  na  teren  prowadzonej  akcji  ratowniczej  oraz 
poprawi bezpieczeństwo mieszkańców całego powiatu.
Pomoc  finansowa  zostanie  udzielona  w  formie  dotacji  celowej  ze  środków 
budżetu Gminy Borek Wlkp. w roku 2010.
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