UCHWAŁA NR VII.60.19
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV.28.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia
2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu na pokrycie części
wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi 2222W Dębe Wielkie –
Chrośla – Jędrzejnik – Kędzierak od km 9+905 do km 10+300 wraz z odwodnieniem”
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV.28.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu na pokrycie części wydatków
związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi 2222W Dębe Wielkie – Chrośla – Jędrzejnik
– Kędzierak od km 9+905 do km 10+300 wraz z odwodnieniem”, wprowadza się zmiany w § 2, który
otrzymuje brzmienie:
„Pomoc finansowa o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków
budżetu gminy na 2019 rok, w wysokości 241 226,01 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden
tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 01/100)”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
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Przemysław
Paweł Wojda
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UZASADNIENIE
do uchwały nr VII.60.19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.28.19
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mińskiemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją
zadania pn. „Przebudowa drogi 2222W Dębe Wielkie – Chrośla – Jędrzejnik – Kędzierak od
km 9+905 do km 10+300 wraz z odwodnieniem”
W związku z informacją przekazaną przez Starostwo Powiatowe o zwiększeniu kosztów zadania
w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego oraz podpisaną umową o udzieleniu
pomocy, która określała koszty w wysokości 50 % wartości zadania dla każdej ze stron, zachodzi
konieczność zwiększenia o 41 226,01 zł udziału Gminy w realizacji przedmiotowej inwestycji.
W budżecie gminy na rok 2019 w dziale 600 rozdział 60014 zarezerwowane zostały środki
finansowe w wysokości 241 226,01 zł. na pomoc finansową dla Powiatu Mińskiego z
przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Mińsk Mazowiecki Podrudzie.
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 udzielenia
pomocy oraz upoważnienia Wójta Gminy do podpisania stosownej umowy w tym zakresie.
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