
UCHWAŁA NR 173/XXII/2017
RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ

z dnia 17 maja 2017 r.

w sprawie Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu

Na 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 Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Udziela się pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego w wysokości      
1 500,00 zł( jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3055W Przybojewo – Pieścidła – Krysk - Postróże” . 2.Szczegółowe zasady 
udzielania pomocy, o której mowa w ust. 1 określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Czerwińsk nad 
Wisłą, a Zarządem Powiatu Płońskiego, określająca przeznaczenie i zasady rozliczania środków finansowych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2017.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2016
r. poz. 446 z późn.zm. ) oraz art.216 ust.2 pkt 5 i art. 220 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (teks jednolity z 2016 r. poz. 1870) jednostki samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie
udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Kwota 1 500,00 zł stanowić będzie pomoc finansową dla powiatu płońskiego na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3055W Przybojewo – Pieścidła – Krysk -
Postróże ”

W uchwale budżetowej nr 152/XIX/2016 na 2017 rok Rada Gminy zabezpieczyła w.w kwotę.
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