UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
Na podstawie art.10, art.18 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt.5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:
§ 1.
Udziela się z budżetu Gminy Piaseczno pomocy finansowej dla Powiatu Piaseczyńskiego z przeznaczeniem na
dofinansowanie i wykonanie opracowanie projektu i budowę skrzyżowania ul. Sikorskiego z drogą powiatową Nr
2862 W - ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.
§ 2.
Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na
2016 rok w wysokości łącznej 320.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych: 00 /100) - dział 600
rodział 60014 § 630.
§ 3.
Źródłem pokrycia zobowiązania wymienionego w § 2 są dochody własne gminy.
§ 4.
W celu zrealizowania zadania wymienionego w §1 zostanie zawarta umowa pomiędzy Gminą Piaseczno,
a Powiatem Piaseczyńskim, w której zostaną szczegółowo określone zasady przekazania i rozliczania pomocy
finansowej w formie dotacji celowej.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Z budżetu jednostek samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego
pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego będzie udzielona z budżetu Gminy
Piaseczno na rok 2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie i wykonanie opracowanie projektu i budowę
skrzyżowania ul. Sikorskiego z drogą powiatową - ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.
Powiat Piaseczyński w budżecie na 2016 rok posiada środki finansowe na przebudowę drogi powiatowej Nr
2862 W - ul. Wojska Polskiego w Piasecznie natomiast Gmina Piaseczno w budżecie na 2016 rok posiada środki
finansowe na wykonanie projektu i budowę skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.
W związku z faktem, że Powiat będzie realizował przebudowę drogi 2862W, to w ramach tego zadania może
zrelizować skrzyżowanie z ul. Sikorskiego jako zarządca drogi wyższej kategorii. Zatem zasadnym staje sie
udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu na wykonanie w/w zadania.
Pozytywna decyzja Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Piaseczyńskiemu,
pozwoli na podpisanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno stosownej umowy z Powiatem
Piaseczyńskiemu w przedmiotowej sprawie.
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