
PROJEKT 

UCHWAŁA NR …. 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 29 października 2013 r. 

 

w sprawie uchylenia uchwały NR 40/XXIX/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia  

18 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grodziskiego 

na wykonanie zadań Powiatu polegających na realizacji inwestycji na drodze powiatowej 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca  

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j. ze zm.) i art. 220 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 raku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 paz. 1240 ze zm.), 

Rada Gminy Żabia Wola uchwala co następuje:  

§ 1 

Uchyla się uchwałę NR 40/XXIX/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 18 czerwca  

2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grodziskiego na wykonanie 

zadań Powiatu polegających na realizacji inwestycji na drodze powiatowej. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

 

Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Gminy, związki międzygminne  

oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym 

jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.  

Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie  

z art. 216 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,  

poz. 1240.) określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą.  

W związku z planowaną "Budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1505W",  

która położona jest na terenie gminy Żabia Wola zasadne było podjęcie uchwały o pomocy 

finansowej dla Powiatu Grodziskiego. Kwota 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), która była 

planowana do przekazania Powiatowi Grodziskiemu na w/w inwestycje miała przyczynić się do 

wykonania zadania. Jednak stosownie do stanowiska Powiatu Grodziskiego z dnia 28.06.2013 r. 

zgodnie z którym Powiat wycofał się z realizacji inwestycji, uchwałę o pomocy finansowej 

należało uchylić. 

 

 

 


