
UCHWAŁA NR XXVIII/262/2022 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia, co następuje: 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego, woj. mazowieckie, w kwocie 383 495,74 zł 
(słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć 74/100) na realizację zadania 
pod nazwą ”Przebudowa drogi powiatowej 2218W Dębe Wielkie - Helenów polegająca na budowie chodnika 
od km 7+630 do km 8+130 w miejscowości Pustelnik wraz z odwodnieniem” 

§ 2. 1. Pomoc finansowa, o której mowa w §1, udzielona zostanie w 2022 r. z dochodów własnych budżetu  
Gminy Stanisławów. 

2.  Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy 
Gminą Stanisławów i Powiatem Mińskim. 

3.  Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Stanisławów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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Uzasadnienie 

 

  Rada Gminy uchwalając budżet Gminy Stanisławów na rok 2022, podjęła decyzję o dotacji dla Powiatu 
Mińskiego na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Pustelnik w kwocie 383 495,74 zł 
(po zmianach). Pełna nazwa zadania przyjętego do realizacji przez Starostwo Powiatowe w 2022 r. brzmi: 
”Przebudowa drogi powiatowej 2218W Dębe Wielkie - Helenów polegająca na budowie chodnika od km 
7+630 do km 8+130 w miejscowości Pustelnik wraz z odwodnieniem”. 

Całkowity szacunkowy koszt w/w zadania w 2022 r. wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 766 991,48 zł. 

Przebudowa chodnika podniesie bezpieczeństwo pieszych, przede wszystkim dzieci uczęszczających do Szkoły 
Podstawowej w Pustelniku. 

Zgodnie z art. 216 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki budżetowe j.s.t. 
przeznaczone na pomoc finansową dla innych j.s.t. są określone przez organ stanowiący odrębną uchwałą. 

Środki finansowe na powyższą pomoc są zabezpieczone w budżecie Gminy Stanisławów na 2022 rok w dz. 600 
rozdz. 6014 § 6300. 
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