
Uchwala Nr 41/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 lipca 2004 roku
w sprawie: określenia wysokości i zakresu pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 111 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Żabia Wola uchwala co następuje:
§1
Rada Gminy Żabia Wola wyraża zgodę na udzielenie Powiatowi Grodziskiemu pomocy finansowej na modernizację ul. Chełmońskiego w Żelechowie, polegającej na remoncie i przebudowie drogi nr 38501 Grodzisk Maz. - Tarczyn na odcinku 4350 mb i przekazaniu na ten cel środków finansowych w wysokości 358.500,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych)
z czego: w roku 2005 - kwota 176.000 zł
w roku 2006 - kwota 182.500 zł.
§2
Wskazana w § 1 kwota zostanie zabezpieczona w budżecie gminy w latach 2005 - 2006 z dochodów własnych Gminy.
§3
Zobowiązuje się Wójta Gminy Żabia Wola do zawarcia porozumienia, określającego szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, sposób i termin ich rozliczenia oraz kontroli wykonanych zadań.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
PRZEWODNICZĄCY RADY 
Mirosław Bieganowski

UZASADNIENIE
Droga 38501 relacji Grodzisk - Tarczyn na odcinku 4350m przebiega w gminie Żabia Wola przez miejscowości Siestrzeń, Żelechów i Ojrzanów w terenie zwartej zabudowy mieszkaniowej. Droga ta stanowi ważny ciąg komunikacyjny w systemie sieci dróg rozwiązujących potrzeby komunikacyjne o znaczeniu lokalnym mieszkańców gminy Żabia Wola i użytkowników działek letniskowych, w tych i sąsiednich miejscowościach.
Obecnie zły stan techniczny stanowi duże zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników drogi.
Pilnym jest wykonanie przebudowy drogi łączącej drogę krajową z tym rejonem.
Wobec możliwości pozyskania funduszy strukturalnych na realizację przedmiotowego zadania zapewni się wsparcie finansowe przebudowy drogi powiatowej polegające na współfinansowaniu kwoty udziału własnego powiatu w roku 2005 i 2006 wykazywanym we wniosku składanym przez Starostwo do Urzędu Wojewódzkiego.
Deklarowana pomoc finansowa gminy warunkuje rozpoczęcie przebudowy tej drogi. Szacowany koszt zadania uniemożliwia realizację zadania bez pozyskania funduszy pomocowych.
Zasady, termin przekazania środków finansowych, sposób rozliczenia oraz kontroli wykonanego zadania określone zostanie w porozumieniu zawartym ze Starostwem.
'

