
UCHWAŁA NR IX.82.19
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.78.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 18 czerwca 
2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Mińsk Mazowiecki na pokrycie 
części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Żwirowej – I etap”

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 2019 r. poz. 869) – uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII.78.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 18 czerwca 2019 roku 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Mińsk Mazowiecki na pokrycie części wydatków 
związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Żwirowej – I etap” wprowadza się zmianę w § 
1, który otrzymuje brzmienie:           

„Udziela się z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki pomocy finansowej Miastu Mińsk Mazowiecki 
z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa ul. 
Żwirowej”.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki

Przemysław 
Paweł Wojda
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX.82.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr VIII.78.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Mińsk Mazowiecki na pokrycie części
wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Żwirowej – I etap”.

Zmiana wprowadzona niniejszą uchwała dotyczy zmiany nazwy zadania, które w uchwale Nr
VIII.78.19 z dnia 18 czerwca 2019 miało brzmienie: „Przebudowa ul. Żwirowej – I etap” i obecnie
zmienia się na nazwę: „Budowa ul. Żwirowej ”.
Zmianę nazwy wprowadza się na wniosek Miasta Mińsk Mazowiecki, w celu doprowadzenia do
zgodności z nazwą zadania przyjętą w budżecie Miasta.
Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
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