
Uchwała nr 241/XLVII/2016 
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 listopada 2016 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr 205/XLII/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na 

modernizację chodnika przy ul. Zakładowej w Gostyninie

Na podstawie art.  10  ust.  2  i  art.  18  ust.  1  ustawy z  dnia  8 marca  1990 r.  o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 644 j.t. z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 
pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2016 r., poz. 1870 j.t.), Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyla się w całości uchwałę Nr 205/XLII/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na modernizację 
chodnika przy ul. Zakładowej w Gostyninie 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina .

§ 3.

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  na  stronie 
internetowej  www.umgostynin.bip.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Gostynina.

Przewodniczący Rady Miejskiej

     Andrzej Robacki

http://www.umgostynin.bip.pl/


UZASADNIENIE

Pismem z dnia 18 listopada 2016 r. (data wpływu: 21 listopada 2016 r.) Starostwo 
Powiatowe w Gostyninie  poinformowało Gminę Miasta  Gostynina,  że podczas  procedury 
przetargowej,  której  przedmiotem  był  wybór  wykonawcy  zadania  inwestycyjnego  dot. 
wykonania  modernizacji  nawierzchni  ul.  Zakładowej  w Gostyninie,  złożono  jedną  ofertę, 
której kwota przewyższa kwotę środków zaplanowanych na to zadanie przez Starostwo.

 Jednocześnie  Starostwo  wniosło  o  „przeniesienie”  środków  przeznaczonych  w 
uchylonej  uchwale  na  zadanie  dot.  modernizacji  nawierzchni  ul.  Zakładowej  wyjaśniając 
jednocześnie, że zadanie dot. modernizacji chodnika na tej ulicy nie będzie realizowane w 
roku bieżącym.

Skoro Starostwo zrezygnowało z realizacji zadania inwestycyjnego, którego dotyczyła 
uchylona uchwała, stwierdzić należy że stała się ona bezprzedmiotowa a część środków w 
niej zabezpieczonych będzie można przeznaczyć na modernizację nawierzchni ul. Zakładowej 
tak, by zadanie to zostało zrealizowane jeszcze w 2016 r. 

Z tych względów podjęto uchwałę jak w sentencji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                      Andrzej Robacki


