
Uchwała Nr 205/XLII/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 4 sierpnia 2016 r.

w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Gostynińskiemu  na  modernizację
chodnika przy ul. Zakładowej w Gostyninie

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016 r., poz. 446 j.t.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.  U.  z  2013 r.,  poz.  885 j.t.  z  późn.  zm.) Rada  Miejska w Gostyninie
uchwala, co następuje:

§ 1
Udziela się w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu w formie dotacji celowej z
przeznaczeniem  na  realizację  zadania  p.n.  „Modernizacja  chodnika  przy  ulicy  Zakładowej”  w
wysokości 50 % wartości tego zadania, nie więcej jednak, niż w kwocie 17500 (siedemnaście tysięcy
pięćset) zł.

§ 2
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
określone zostaną w umowie zawartej między Gminą Miasta Gostynina a Powiatem Gostynińskim.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina .

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Robacki

UZASADNIENIE

Przedmiotową uchwałą Gmina Miasta Gostynina (dalej: Gmina) udziela pomocy
finansowej Powiatowi Gostynińskiemu (dalej: Powiat) na realizację zadania pod nazwą
Modernizacja chodnika przy ulicy Zakładowej w Gostyninie”.

Ul. Zakładowa należy do kategorii dróg powiatowych, zlokalizowana jest zaś w
całości na terenie Gminy Miasta Gostynina. 

Gmina,  w formie  dotacji  celowej,  stosownie  do  dyspozycji  art.  wskazanych  w
główce uchwały – ustawy o finansach publicznych, przekazuje środki w wysokości 50 %
wartości tej inwestycji, nie więcej jednak niż w kwocie 17.500 zł. albowiem kosztorysowa
wartość inwestycji według Powiatu to 35.000 zł.



Przekazanie wskazanych wyżej środków uzasadnione jest potrzebą modernizacji
w/w chodnika, z którego korzystają w przeważającej mierze mieszkańcy Gminy.

Z tych względów podjęto uchwałę jak powyżej.


