
Uchwała Nr XXIII/147/2012 
Rady Gminy Gniezno  

z dnia 30 marca 2012 roku 
 

w sprawie : przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Gniezna z przeznaczeniem na 
przełoŜenie kanału deszczowego zlokalizowanego na terenie Gminy Gniezno oraz 
zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Gminą Gniezno a Miastem Gniezno. 
 
Na podstawie art. 10, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 216, ust. 2, pkt 5 i art. 
220, ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240 ze zm.) Rada Gminy Gniezno uchwala co następuje : 
  

§ 1 
Rada Gminy Gniezno wyraŜa zgodę na przyjęcie od Miasta Gniezna pomocy finansowej dla 
Gminy Gniezno do kwoty 370.000,00 zł z przeznaczeniem na przełoŜenie odcinka 
istniejącego kanału deszczowego zlokalizowanego na terenie wsi Osiniec, Gmina Gniezno, 
odprowadzającego wody opadowe z terenów naleŜących do Miasta Gniezna, Osiedla Osiniec 
i Osiedla Pławnik. 
 

§ 2 
Rada Gminy Gniezno upowaŜnia Wójta Gminy Gniezno do zawarcia stosownego 
porozumienia pomiędzy Gminą Gniezno a Miastem Gniezno w sprawie przyjęcia przez 
Gminę Gniezno pomocy finansowej, o której mowa w § 1. 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 
 

§ 4 
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

do Uchwały Nr ................... 
Rady Gminy Gniezno 

z dnia ..................... 2012 roku 
 

PrzełoŜenie istniejącego kanału deszczowego odprowadzającego wody opadowe z 
terenów naleŜących do Miasta Gniezna, osiedli Osiniec i Pławnik oraz terenów naleŜących do 
Gminy Gniezno we wsi Osiniec stało się konieczne ze względu na niedroŜność tego kanału, 
co skutkowało podtopieniami powyŜszych terenów. 

Uchwałą Nr XIX/193/2012 z dnia 29 lutego 2012r. Rada Miasta Gniezna na podstawie 
art. 10, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 216, ust. 2, pkt 
5i art. 220, ust. 1 ustawy o finansach publicznych, udzieliła Gminie Gniezno pomocy 
finansowej w kwocie 370.000,00 złotych. 

W powyŜszym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały wyraŜającej zgodę dla Wójta 
Gminy Gniezno na przyjęcie przedmiotowej pomocy finansowej z przeznaczeniem na 
wykonanie przełoŜenia wspomnianego kanału deszczowego jest w pełni uzasadnione. 

Niniejsza uchwała pozwoli Wójtowi Gminy Gniezno na zawarcie z Prezydentem 
Miasta Gniezna, stosownego porozumienia w myśl art. 10, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póŜn. zm.) w związku z 
art.216, ust.2, pkt 2i art.220, ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

  
 
 
 
 


