
Druk Nr 232 

Uchwała Nr XXXI/…/2021 

Rady Miejskiej Rydzyny 

z dnia 13 kwietnia 2021 r. 

 

 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/199/2020 Rady Miejskiej Rydzyny  

z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego. 

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 
r., poz. 713 ze zm.), w związku z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje: 

 §1.  

W uchwale Nr XXVII/199/2020 rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie 

pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego § 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Udziela się Powiatowi Leszczyńskiemu pomocy finansowej – w wysokości 82.800,00 złotych 

/słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych/ w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację 

następujących zadań: 

 Budowa chodnika w m. Maruszewo - 50.000,00 zł, 

 Budowa chodnika w m. Robczysko – 32.800,00 zł.”. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna. 

 § 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/199/2020 Rady Miejskiej Rydzyny  

z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego. 

 W związku z pismem Starosty Leszczyńskiego z dnia 29 marca br., że kwota pierwotnie 

zaplanowana w budżecie Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok na zadanie dotyczące budowy 

chodnika w m. Robczysko wynosiła 50 tys. złotych i na wskutek najkorzystniejszej oferty  

w wysokości 65.512,26 zł jest niewystarczającą -  proponuje się Wysokiej Radzie zwiększenie 

nakładów na to zadanie z kwoty 25 tys. złotych do kwoty 32,8 tys. złotych, celem wyłonienia 

wykonawcy i przystąpienia do prac budowanych. Struktura finansowania zadania to: 50% Powiat 

Leszczyński i 50% Gmina Rydzyna. 

 

Projekt przygotował: 

Wojciech Antoniak – Skarbnik Gminy 

 

Projekt zatwierdził: 

Kornel Malcherek – Burmistrz Miasta i Gminy  

 


