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Grrnny Stanisławów

UCHWAŁA Nr XIV/ .... ./2016
Rady Gminy Stanisławów
z dnia
2016 r.
w sprawie pomocy finansowej dla powiatu mińskiego

Na podstawie art.
(tekst jednolity Dz. U. z
ustawy z dnia 27 sierpnia
Rada Gminy Stanisławów

10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust.l i 2
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
postanawia co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego woj. Mazowieckie, w kwocie
100000 zł. (słownie: sto tysięcy złotych), na realizację zadania pod nazwą "Wykonanie
dokumentacji i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2223W Mińsk
Mazowiecki - Wólka Czarnińska od km 9+414 do km 10+419"

§ 2.

Pomoc, o której mowa w §l, udzielona zostanie w 2016 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.

Przewodniczący
Rady Gminy Stanisławów

Elżbieta Król
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Uzasadnienie:

Pan Marek Gut, sołtys wsi Wólka Czamińska oraz Pan Zygmunt Ochman Radny Gminy
Stanisławów, w imieniu mieszkańców, złożyli wniosek do budżetu gminy na 2016 r. o
możliwość partycypowania w kosztach inwestycji tj. budowy chodnika przy drodze
powiatowej w miejscowości Wólka Czamińska gm. Stanisławów, stanowiąca jednocześnie
drogę przez wieś. Rada Gminy, uchwalając budżet Gminy Stanisławów na rok 2016,
uchwaliła dotację na współfinansowanie budowy chodnika w ww. miejscowości w kwocie
100000 zł. Pełna nazwa zadania przyjętego do realizacji przez Starostwo Powiatowe w 2016
r. brzmi: "Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
2223W Mińsk Mazowiecki - Wólka Czarnińska od km 9+414 do km 10+419" i całkowity
koszt przewidywany jest na kwotę 200 000 zł.
Chodnik ten jest bardzo potrzebny mieszkańcom Wólki Czamińskiej, który znacznie
poprawi bezpieczeństwo pieszych - zwłaszcza dzieci dojeżdżających do szkół i chodzących
do przystanków PKS. W związku z powyższym pomoc gminy w budowie chodnikajest
zasadna.
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