
UCHWAŁA NR XXX/240/20 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Puszczykowo 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2020 r., poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.1)), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Mosina pomocy finansowej Miastu Puszczykowo w formie dotacji 
celowej, w wysokości 86.799,26 zł słownie: (osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć 
złotych 26/100) co stanowi 50% przewidzianych kosztów remontu mostu przez Kanał Mosiński  
na przedłużeniu ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Mosina w roku 
2020. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w porozumieniu pomiędzy 
Miastem Puszczykowo, a Gminą Mosina. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVII/190/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Miastu Puszczykowo. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
 
 

Małgorzata Kaptur 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1622, 1649 i 2020, oraz 

z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695. 
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Uzasadnienie

Most przez Kanał Mosiński na przedłużeniu ul. Nadwarciańskiej, w Puszczykowie położony jest
na terenie gminy miejskiej Puszczykowo. Służy natomiast w głównej mierze mieszkańcom gminy Mosina
jako dojazd do pól i łąk. Ponadto przez powyższy most przebiega turystyczna trasa rowerowa.

Po przeprowadzeniu postępowania ofertowego ustalono, iż łączny koszty remontu oraz nadzoru
inspektorskiego wynosi 173.598,51 zł. Zatem udział Gminy Mosina w wysokości 50% przewidzianych
kosztów to 86.799,26 zł.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz współpracy pomiędzy Gminami zostaną
określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Puszczykowo, a Gminą Mosina.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur
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