
UCHWAŁA NR …./…/2016
RADY GMINY ŻABIA WOLA

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) oraz art.  216 ust. 2 pkt 5 i art.  220 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,  938 i 1646 oraz z 2014 r.
poz. 379, 911, 1146 i 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.  238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190,
1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150)

Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela  się  z  budżetu  Gminy  Żabia  Wola  pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej
Powiatowi  Grodziskiemu  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  przedsięwzięcia  pn.
Przebudowa drogi nr 1505 Grodzisk Maz. – Józefina (odc. III).

§ 2.
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków własnych budżetu
Gminy Żabia Wola na 2016 r. w wysokości 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy
złotych).

§ 3.
Szczegółowe  warunki  udzielenia  pomocy,  w  tym:  zasady  rozliczenia  środków,  zostaną
określone w umowie pomiędzy Gminą Żabia Wola a Powiatem Grodziskim.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Olczak



UZASADNIENIE

Zgodnie  z  art.  10  ust.2  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym Gminy,
związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie
wzajemnie  bądź  innym  jednostkom  samorządu  terytorialnego  udzielać  pomocy,  w  tym
pomocy finansowej. 

Pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art.
216 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych określa organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Olczak




