Projekt
z dnia 18 lipca 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXVII/.../2013
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 23 lipca 2013 r.
w sprawie pomocy finansowej dla powiatu mińskiego.
Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013
r. poz. 594), art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje:
§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego woj. Mazowieckie, w kwocie 15 000 zł. (słownie:
piętnaście tysięcy złotych), na realizację zadania pod nazwą ”Budowa chodnika przy drodze nr 4333W
Stanisławów – Papiernia – granica powiatu, na odcinku od Stanisławowa do Prądzewa – Kopaczewa”.
§ 2. Pomoc, o której mowa w §1, udzielona zostanie w 2013 r. z budżetu Gminy Stanisławów gdzie jest
zaplanowana w dziale 600 – Transport i łączność, Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6300. – Dotacja
celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kopacz
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Uzasadnienie
Starosta Miński pismem z dnia 21 czerwca 2013 r. Nr I.032.6.2013 zwrócił się do Gminy Stanisławów
z propozycją realizacji budowy chodnika od Stanisławowa do Prądzewa – Kopaczewa przy udziale pomocy
finansowej Gminy Stanisławów w wysokości 15 000 zł. . Koszt tej inwestycji, której pełna nazwa brzmi „
Budowa chodnika przy drodze nr 4333W Stanisławów – Papiernia – gr. Powiatu na odc. od Stanisławowa do
Prądzewa – Kopaczewa”, realizowanej przez powiat, opiewa na kwotę 270 000 zł. Chodnik ten jest bardzo
potrzebny mieszkańcom Prądzewa – Kopaczewa i Stanisławowa poprawiając bezpieczeństwo pieszych –
zwłaszcza dzieci chodzących do szkoły.
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