
UCHWAŁA NR XXXVI.321.2022 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu na pokrycie części wydatków 
związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W Mińsk Maz. — 
Niedziałka- Jakubów do drogi (Jędrzejów- Dobre) od km 5+233 do km 5+785 polegającej na 

budowie chodnika” 

Na podstawie art. 10 ust. 2, i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu 
z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2227W Mińsk Maz. — Niedziałka- Jakubów do drogi (Jędrzejów- Dobre) od km 
5+233 do km 5+785 polegającej na budowie chodnika”. 

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze 
środków budżetu gminy na 2022 r. w wysokości 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 
złotych). 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania 
środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Mińskim, a Gminą Mińsk Mazowiecki. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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UZASADNIENIE 

do uchwały Nr  XXXVI.321.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 
27.01.2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu na 
pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi 
powiatowej nr  2227W Mińsk Maz. — Niedziałka- Jakubów do drogi (Jędrzejów- 

Dobre) od km 5+233 do km 5+785 polegającej na budowie chodnika”. 
 

W budżecie gminy na rok 2022 w dziale 600 rozdziale 60014 zarezerwowane zostały środki 
finansowe  w  wysokości  250  000,00  zł  na  pomoc  finansową  dla  Powiatu  Mińskiego  z 
przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej przez miejscowości 
Jędrzejów - Dobre. 
Zgodnie z treścią  art.  220  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r  o  finansach  publicznych, z 
budżetu może być udzielona pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w 
formie dotacji celowej. W związku z tym konieczne jest podjęcie odrębnej uchwały w sprawie 
udzielania pomocy oraz upoważnia Wójta Gminy do podpisania stosownej umowy w tym 
zakresie. 
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