UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia .................... .... r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lesznowola w 2016 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 10 ust. 2 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwala się, co
następuje:
§ 1.
Udziela się z budżetu Gminy Piaseczno pomocy finansowej w kwocie 79.764,00 zł (słownie złotych:
siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery i 00/100) Gminie Lesznowola z
przeznaczeniem na wykup w 2016 r. prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną nr
ewid. 156/19 o powierzchni 1151 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00262204/6, przeznaczonej pod poszerzenie ul.
Granicznej we wsi Stefanów gm. Lesznowola na granicy z miejscowością Antoninów w gm. Piaseczno.
§ 2.
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona z budżetu Gminy Piaseczno - dział 700
rozdział 70005 § 630. Źródłem pokrycia zobowiązania określonego w § 1 są dochody własne Gminy
Piaseczno.
§ 3.
Pomiędzy Gminą Piaseczno a Gminą Lesznowola zostanie zawarta umowa, w której zostaną szczegółowo
określone zasady przekazywania i rozliczania pomocy finansowej, o której mowa w § 1.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego może być
udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa innym jednostkom samorządu
terytorialnego.
Ulica Graniczna zlokalizowana jest w miejscowości Stefanów na terenie Gminy Lesznowola. W
oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Antoninów w gm.
Piaseczno właściciel wydzielił grunt m. in. pod poszrzenie ulicy Granicznej położonej na terenie Gminy
Lesznowola.
Właściciel wystapił do Gminy Lesznowola o wykupienie działki drogowej.
Z uwagi na brak środków zarezerwowanych w budżecie Gminy Lesznowola na powyższy cel, Gmina
Lesznowola zwróciła się o udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Piaseczno na pokrycie ceny
wykupu działki nr 156/19.
Wartość rynkowa w/wym działki została określona w operacie szacunkowym wykonanym przez
rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie Gminy Piaseczno - w wysokości 79.764,00 zł.
Podjęcie przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały w przedmiotowej sprawie umożliwi zawarcie
stosownego porozumienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z Wójtem Gminy Lesznowola.

Id: 50ECFF57-E255-4808-8595-CFD4A83A0C4D. Projekt

Strona 2

