UCHWAŁA Nr 107
RADY MIASTA KONINA
z dnia 24 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzymów.
Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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 2017 r., poz. 2077
ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:
§ 1.
Udziela się pomocy finansowej gminie Krzymów w kwocie 10 000,00 zł (słownie złotych:
dziesięć tysięcy 00/100) w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania pn. „Utrzymanie oraz funkcjonowanie przeprawy promowej na rzece Warcie
w miejscowości Ladorudz” w roku 2019.
§ 2.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia
środków określone zostaną w umowie zawartej między miastem Konin a gminą Krzymów.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza Prezydentowi Miasta Konina.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/Wiesław Steinke

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 107
Rady Miasta Konina
z dnia 24 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzymów.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. gminy,
związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie
wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym
pomocy finansowej.
Ustawa o finansach publicznych w art. 220 ust. 1 i 2 daje również gminie możliwość
udzielenia innej jednostce samorządu terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji
celowej, a podstawą jej udzielenia jest umowa.
Przyznanie środków finansowych dla gminy Krzymów jest niezbędne w celu realizacji
wspólnego zadania przez gminy Krzymów, Kramsk i Konin dla zaspokajania zbiorowych
potrzeb wspólnoty, w zakresie przeprawy promowej w miejscowości Ladorudz. Przeprawa
promowa łączy gminy – Krzymów, Kramsk i Konin. Korzystają z niej na równych zasadach
mieszkańcy tych trzech gmin. Ponadto przeprawa promowa wpisuje się w szlak rowerowy
pn. „Dookoła Konina”.
Roczny koszt utrzymania i funkcjonowania przeprawy promowej w 2019 r. dla miasta
Konina wynosić będzie 10 000,00 zł.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/Wiesław Steinke

