
UCHWAŁA NR XX182/14
RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizację zadań własnych 
powiatu

Na podstawie art. 10 ust. 2, art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz.; 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 
379),

Rada Gminy Topólka uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Topólka pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację 
zadania  pn. „Budowa zamkniętego podjazdu i boksu garażowego wraz z zapleczem dla ambulansów sanitarnych 
ETAP III – Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami parkingowymi, przy udziale pomocy 
doraźnej (ratownictwo medyczne)”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Topólka na rok 2014, w wysokości 5.000 zł, słownie: pięć tysiecy złotych, 00/100.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, 
określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Radziejowskim, a Gminą Topólka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Topólka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Topólka.

 

 Przewodniczący Rady Gminy 
Topólka

Anna Niedośmiałek
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UZASADNIENIE

Powiat radziejowski oraz gminy z terenu powiatu radziejowskiegowyrażają wolęwspólnej realizacji w
2014 roku zadania inwestycyjnegopod nazwą „Budowa zamkniętegopodjazdu i boksu garażowego wraz z
zapleczemdla ambulansów sanitarnych, placu manewrowegoz miejscamiparkingowymi (100 miejscw tym
10 dla osób niepełnosprawnych).Wartość kosztorysowa inwestycjiwynosi około 330.000,00 zł – brutto:
- udział powiatu -180.000,00zł
- gmina Dobre – 10.000,00zł,
- gmina Osieciny -20.000,00zł
- gmina Piotrków Kuj. – 20.000,00zł,
- gmina Topólka – 5.000,00zł
- gmina Bytoń – 10.000,00zł.

Inwestycja ułatwiłaby parkowanie samochodówosobom, które przyjeżdżają do Samodzielnego
PublicznegoZakładu Opieki Zdrowotne.
Dotychczasowy parking nie zaspakaja potrzeb w tym zakresie, samochody parkowane są na poboczu drogi.
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