
UCHWAŁA NR ……………………. 

RADY GMINY ZABIA WOLA 

z dnia ………………. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grodziskiemu 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 216 ust. 2 pkt 5, art 220 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze 

zm.)uchwala się, co następuje: 

§ 1 

1. Udziela się Powiatowi Grodziskiemu pomocy rzeczowej polegającej na wykonaniu przez 

Gminę Żabia Wola budowy chodnika wzdłuż obu stron ul. Mazowieckiej na wysokości 

działek o numerach ewidencyjnych 65/13, 65/2, 1/1, 104/24 w Wycinkach Osowskich 

umożliwiającego wykonanie przejścia dla pieszych.  

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, zostanie sfinansowane w całości z środków budżetu 

Gminy Żabia Wola na rok 2018, w wysokości nie wyższej niż ……………….. zł (słownie: 

…………………………). 

§ 2 

1. Zasady przekazania pomocy rzeczowej, określi umowa zawarta między Gminą Żabia Wola  

a Powiatem Grodziskim. 

2. Upoważnia się Wójta Gminy Żabia Wola  do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADIENIE 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, w szczególności zadania własne 

obejmują sprawygminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 

drogowego.Zgodnie z art. 216 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w 

odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 220 ust. 1 i 2 w/w ustawy z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego 

pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa przy czym podstawą udzielenia 

pomocy, jest umowa. W związku z tym, że Gmina Żabia Wola prowadzi aktualnie budowę ul. 

Magnolii w Wycinkach Osowskich, która stanowi drogę boczną w stosunku do ul. Mazowieckiej 

(droga powiatowa) i zasadne jest przeprowadzenie przejścia dla pieszych między pasem 

drogowym ul. Mazowieckiej od strony ul. Magnolii z chodnikiem na drugą stronę ul. 

Mazowieckiej, w celu umożliwienia mieszkańcom Gminy Żabia Wola bezpieczne przejście na 

drugą stronę ul. Mazowieckiej do istniejącego chodnik zaś przeprowadzenie przejścia dla pieszych 

wymaga wybudowania z obu stron ul. Mazowieckiej odpowiedniej powierzchni chodnika 

przykrywającego istniejące rowy. Gmina Żabia Wola postanawia zrealizować inwestycję budowy 

chodnika w pasie drogowym ul. Mazowieckiej w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Grodziskiego będącego zarządcą i właścicielem drogi - ul. Mazowieckiej. Po podjęciu niniejszej 

uchwały Wójt Gminy Żabia Wola zawrze z Powiatem Grodziskim stosowną umowę w sprawie 

pomocy rzeczowej dla Powiatu.  


