
UCHWAŁA Nr 267/XLI/2018 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Pyzdry w formie dotacji celowej w kwocie 
25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy) z przeznaczeniem 
na wykonanie utwardzenia drogi gruntowej przy budynku w miejscowości Pietrzyków.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie 
do Uchwały nr 267/XLI/2018 
Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 22 marca 2018 roku 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry

Pomoc, o której mowa w treści uchwały dotyczy utwardzenia drogi gruntowej służącej 

dojazdowi do budynku nr 49 w Pietrzykowie, w którym funkcjonuje na parterze 

Środowiskowy Dom Samopomocy, a na piętrze Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny. 

Realizacja prac związanych z utwardzeniem drogi stanowi kolejny etap prac związanych 

z modernizacją dojazdu do budynku.

Droga ta obsługuje tylne wejścia do budynku w tym jedyne bez schodów - barier 

architektonicznych, gdzie dowożeni są uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Pietrzykowie. Uczestnicy w dużej mierze poruszający się na wózkach inwalidzkich 

lub przy pomocy balkoników (13 osób). W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej drogi 

znajduje się nowo wybudowane boisko sportowe (końcowa faza budowy), z którego 

uczestnicy SDS-u również będą mogli korzystać. Droga, o której mowa w okresie wiosennym 

i jesiennym jest w fatalnym stanie, a bus dowożący uczestników z trudem ją pokonuje. 

Wykonanie utwardzenia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu dotarcia 

do budynku.

Zasadne jest zatem podjęcie uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla gminy Pyzdry.,

P M E M M !C Z Ą C Y  RADY 

Grfegon  iKaźmierczak


