
UCHWAŁA NR 420/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy Przemęt uchwala co 
następuje: 

§ 1. Gmina Przemęt udzieli Powiatowi Wolsztyńskiemu w 2022 roku pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) w tym: 

1. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę ścieżki rowerowej 
od m. Błotnica do m. Starkowo-wzdłuż drogi powiatowej nr 3823P w kwocie  100.000,00 zł, 

2. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę ścieżki rowerowej 
od m. Błotnica do m. Radomierz-wzdłuż drogi powiatowej nr 3821P w kwocie 100.000,00 zł. 

§ 2. Podstawą formalną przekazania dotacji będą umowy zawarte  w trybie ustawy  o finansach publicznych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 
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Uzasadnienie 

 
do Uchwały Nr 420/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 30.08.2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu. 

Gmina Przemęt w 2022 roku postanawia udzielić Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy finansowej na wypłatę 
odszkodowań za przejęcie gruntów na cele publiczne związane z budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 
powiatowej nr 3823P od miejscowości Błotnica do miejscowości Starkowo w wysokości 100.000,00 zł  oraz na 
wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów na cele publiczne związane z budową ścieżki rowerowej wzdłuż 
drogi powiatowej nr 3821P od miejscowości Błotnica do miejscowości Radomierz w wysokości 100.000,00 zł. 

Do kalkulacji kwoty odszkodowań przyjęto szacunkowo 30 zł za m2 gruntu. Szczegóły udzielenia 
i rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie pomiędzy Gminą Przemęt a Powiatem Wolsztyńskim. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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