UCHWAŁA NR 290/XLV/2018
RADY POWIATU WRZESIŃSKLEGO
z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2018 roku

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn.zra.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Września w formie dotacji celowej w kwocie
30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) z przeznaczeniem na
modernizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Września.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady
rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem
Wrzesińskim a Gminą Września w 2018 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Uchwały Nr 290XLV/2018
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września

Poprzez dofinansowywanie z budżetu powiatu zadań z zakresu bezpieczeństwa
publicznego, Powiat Wrzesiński wspiera działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu. Jednym z zadań mającym służyć poprawie bezpieczeństwa jest
wspólna inwestycja Powiatu Wrzesińskiego z Gminą Września pn. „ Monitoring wizyjny
w mieście Września". Zadanie to jest realizowane w oparciu o Porozumienie w sprawie
wspólnej inwestycji z dnia 21 grudnia 2000 r. pomiędzy Powiatem Wrzesińskim oraz Gminą
Września oraz Porozumienie z dnia 8 października 2001 r. zawarte pomiędzy Gminą
Września, Powiatem Wrzesińskim oraz Komendą Powiatową Policji we Wrześni.
Paragraf 5 porozumienia z dnia 8 października 2001 r. stanowi, że koszty eksploatacji (co
obejmuje bieżące utrzymanie, serwis i konserwację) ponosić będą solidarnie Gmina i Powiat
(po 50% przez każdą ze stron). Na podstawie tego zapisu Gmina Września w dniu
18 września 2017 r. zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie Powiatu
Wrzesińskiego na rok 2018 kwoty 30.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu
monitoringu

wizyjnego

(pismo

WOR.SI.3042.2.2017).

Pieniądze

te

uchwalą nr

258/XXX1X/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zostały
zabezpieczone w budżecie powiatu. Wyznaczenie punktów kamerowych objętych pracami
modernizacyjnymi systemu nastąpiło w roku 2018 na podstawie analiz i wniosków
zgłoszonych przez Straż Miejską oraz Komendę Powiatową Policji we Wrześni.
Zasadne jest zatem podjęcie uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września w 2018.
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