
UCHWAŁA NR XXIII/191/2017
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446), art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje:

§  1. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego woj. Mazowieckie, w kwocie 100 000 zł. (słownie: 
sto tysięcy złotych), na realizację zadania pod nazwą”Przebudowa drogi powiatowej nr 2223W Mińsk 
Mazowiecki - Wólka Czarnińska od km 9+414 do km 10+419 etap II”

§  2. Pomoc, o której mowa w §1, udzielona zostanie w 2017 r. z budżetu Gminy Stanisławów gdzie jest 
zaplanowana w dziale 600 – Transport i łączność,

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe,

§ 6300. – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy
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Uzasadnienie

Rada Gminy, uchwalając budżet Gminy Stanisławów na rok 2017, uchwaliła dotację na
współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Wólka Czarnińska w kwocie 100 000 zł. Pełna
nazwa zadania przyjętego do realizacji przez Starostwo Powiatowe w 2017 r. brzmi: ”Przebudowa drogi
powiatowej nr 2223W Mińsk Mazowiecki - Wólka Czarnińska od km 9+414 do km 10+419 etap II”, a
całkowity koszt przewidywany jest na kwotę 606 000 zł.

Położenie nowej nawierzchni asfaltowej jest bardzo potrzebny mieszkańcom Wólki Czarnińskiej, w wyniku
czego znacznie poprawi się stan nawierzchni i bezpieczeństwo na tejże drodze. W związku z powyższym pomoc
gminy w przebudowie jest zasadna.

W nawiązaniu do pisma Starosty Mińskiego Nr I.032.13.2017 r. z dnia 16.01.2017r. podjęcie niniejszej uchwały
jest niezbędne do zawarcia umowy o pomoc finansową na realizacje ww. zadania.
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