
UCHWAŁA NR XXVI/185/2017
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 2 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Mińskiego

Na podstawie podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Udziela się z budżetu Gminy Kałuszyn na 2017 rok, pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu 
Mińskiego, w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 
„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni chodnika prawostronnego na ul. Mostowej 
w Kałuszynie od km 0+520 do km 1+220”.

§ 2. 

1) Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, 
określone zostaną w odrębnej umowie, zawartej pomiędzy Gminą Kałuszyn i Powiatem Mińskim.

2) Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Kałuszyna..

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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Uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika bezpośrednio z potrzeby poprawy bezpieczeństwa pieszych
użytkowników, poruszających się na odcinku drogi powiatowej – ulicy Mostowej w Kałuszynie, od km 0+520
do km 1+220.

Stosownie do przepisu art. art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), gminy mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu
terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Ponadto, w myśl art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1870 z późn. zm.), z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom
samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.

Z uwagi na powyższe, istnieje potrzeba podjęcia przedmiotowej uchwały.

Id: 8EF8B088-BCC3-4C5A-BE30-5B27B9FE0833. Podpisany Strona 1




