Projekt złożony przez
Burmistrza Miasta Koła

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 28 kwietnia 2021 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 2020 r., poz. 713 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 2021 r., poz. 305) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/268/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania
inwestycyjnego zmienionej uchwałą nr XXX/295/2020 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 października 2020 r.,
uchwałą nr XXXV/356/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 marca 2021 r. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Gmina Miejska Koło udziela pomocy finansowej w wysokości ogółem 1.187.000,00 zł dla Powiatu
Kolskiego na realizację następujących zadań:
a) „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” – w kwocie 400.000,00 zł,
b) „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego
skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole” – w kwocie 10.000,00 zł,
c) „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole” – w kwocie
7.000,00 zł,
d) „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego
skrzyżowania ulic Kolejowa – Blizna – Piaski w Kole” – w kwocie 20.000,00 zł,
e) „Przebudowa ulicy PCK w Kole” – w kwocie 750.000,00 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 KOŁA
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Pismem z dnia 15.10.2020 roku Starosta Kolski, zaproponował wspólną realizację inwestycji pn.
„Przebudowa ulicy PCK w Kole”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1,5 mln zł, przy partycypacji kosztów
50% Gmina Miejska Koło oraz 50% Powiat Kolski, należało zabezpieczyć w budżetach po 750.000,00 zł. W
uchwale Nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej
Miasta Koła na 2021 rok, zaplanowano w ramach wydatków majątkowych dotację na realizację wspomnianej
inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej w zakresie:
1. Korekty geometrycznego przebiegu ulicy w celu płynnego, bezkolizyjnego ruchu drogowego.
2. Uzupełnienia szerokości nawierzchni bitumicznej dla drogi głównej – 7m w związku ze wzrastającym
ruchem pojazdów.
3. Frezowania i wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej.
4. Demontażu istniejących wpustów ulicznych, zaślepienia przykanalików i budowy nowych
przykanalików d=200mm i 9 wpustów.
5. Budowy parkingów dla samochodów osobowych.
6. Budowy zjazdów publicznych w drogi wewnętrzne.
7. Budowy chodnika – strona prawa.
8. Budowy ścieżki rowerowej i chodnika – strona lewa.
9. Wymiany istniejących kołnierzy i pokryw włazów studni rewizyjnych z montażem pierścieni
odciążających.
10. Urządzenia terenów zielonych.
W związku z powyższym uważam podjęcie przedmiotowej uchwały za uzasadnione.
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