Projekt złożony przez
Burmistrza Miasta Koła

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 25 marca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Kole uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
zmienionej uchwałą Nr XVIII/152/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku, uchwałą Nr XX/189/2020 z dnia
22 stycznia 2020 roku, uchwałą Nr XXI/196/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Gmina Miejska Koło udziela pomocy finansowej w wysokości ogółem 654.000,00 zł dla Powiatu
Kolskiego na realizację następujących zadań:
a) „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole” – w kwocie 314.000,00 zł,
b) „Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania
Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła” – w kwocie 315.000,00 zł,
c) „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” – w kwocie 15.000,00 zł,
d) „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” –
w kwocie 5.000,00 zł,
e) „Przebudowa ulicy PCK w Kole” – w kwocie 5.000,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR …..…………..
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 25 marca 2020 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Pismem z dnia 13 marca 2020 roku Starosta Kolski zwrócił się do samorządu Miasta Koła o zwiększenie
pomocy finansowej o kwotę 5.000,00 zł na kontynuację rozpoczętej w 2018 roku inwestycji pn. „Przebudowa
ulicy PCK w Kole” w celu skompletowania dokumentacji.
Powiatowy Zarząd Dróg w Kole zakupił w 2018 roku mapy do celów projektowych i dokumentację
budowlaną branży drogowej. W wyniku konieczności wprowadzenia korekty geometrii przebiegu ulicy oraz
poszerzenia szerokości jezdni, uwzględnienia dodatkowych miejsc parkingowych i chodników powstała
kolizja z istniejącym oświetleniem ulicznym. Powiatowy Zarząd Dróg otrzymał warunki techniczne usunięcia
kolizji, na których podstawie należy opracować dokumentację oświetlenia ulicy PCK w Kole. Szacowany
koszt to 10.000,00 zł z podziałem kosztów 50% Gmina Miejska Koło (5.000,00 zł) 50% Powiat (5.000,00 zł).
Uzupełniona dokumentacja budowlana pozwoli ubiegać się o pozwolenie na „Przebudowę ulicy PCK w Kole”
i przystąpić do realizacji zadania.
Wobec powyższego konieczna jest zmiana uchwały Nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 maja
2019 roku zmienionej uchwałą Nr XVIII/152/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku, uchwałą Nr XX/189/2020
z dnia 22 stycznia 2020 roku, uchwałą Nr XXI/196/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku.
W związku z powyższym uważam podjęcie przedmiotowej uchwały za uzasadnione.
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