UCHWAŁA NR XXII/168/15
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia woli wsparcia finansowego Województwa Lubuskiego w latach
2017 - 2018 celem współfinansowania zadania pod nazwą „Odbudowa Rzeki Kożuszna
w km 0+000-14+600"- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej
i dokumentacji technicznej
Na podstawie art. 10 ustawy
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515).

z dnia

8 marca

1990 r.

o samorządzie

gminnym

§ 1. Wyraża się wolę wsparcia finansowego Województwa Lubuskiego w formie dotacji
celowej w latach 2017 - 2018 na współfinansowanie zadania pod nazwą „Odbudowa Rzeki
Kanał Kożuszna w km 0+000-14+600" - opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej
i dokumentacji technicznej: w 2017 r. w wysokości 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia
pięć tysięcy złotych 00/100), w 2018 r. w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Kożuchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Niezgodzki

Uzasadnienie
W celu przeprowadzenia prac melioracyjnych w pełnym zakresie na Kanale Kożuszna
potrzebne jest zgromadzenie znacznych środków finansowych.
Przeprowadzenie prac melioracyjnych udrożni przepływ wody oraz lepiej zabezpieczy okolice
przed powodzią.
W tej sprawie prowadzone były szerokie konsultacje, w tym z Burmistrzem Kożuchowa.
Biorąc pod uwagę zakres prac do wykonania
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Zielonej Górze zwrócił się do Gminy Kożuchów z propozycją współfinansowania
tego zadania z budżetu Gminy Kożuchów w zakresie opracowania koncepcji programowo –
przestrzennej i dokumentacji technicznej.
Ponieważ Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze jest jednostką
organizacyjna Województwa Lubuskiego pomoc finansowa udzielana jest Województwu
Lubuskiemu.
Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego może
udzielić innym jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji
celowej określonej odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego. Warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków
określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą
Kożuchów.
W roku 2017 pomoc finansowa wyniesie 125 000,00 złotych, a 2018 roku w wysokości
50 000,00 złotych.

