UCHWAŁA NR 402/XVII/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 11 grudnia 2019 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 2019r., poz. 506 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 2019, poz. 869 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 n/w zadań własnych Powiatu:
- Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic: ul. Dzikich Gęsi w Jesówce z ul. Źródlaną w Wólce Kozodawskiej
w ramach zadania pn. " Modernizacja drogi powiatowej 2824W - odcinek od ul. Przebudzenia Wiosny do drogi
2825W (ul. Dzikich Gęsi)".
- Projekt oświetlenia drogowego ul. Masztowej w Kuleszówce w ramach zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa
drogi Nr 2840W - ul. Złotych Piasków, ul. Radomska i ul. Masztowa - w tym wykonanie dokumentacji i wykup
gruntów".
§ 2.
Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Piaseczno na 2020 rok w wysokości łącznej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy)
w tym na :
- Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic: ul. Dzikich Gęsi w Jesówce z ul. Źródlaną w Wólce Kozodawskiej
w ramach zadania pn. " Modernizacja drogi powiatowej 2824W - odcinek od ul. Przebudzenia Wiosny do drogi
2825W (ul. Dzikich Gęsi)"- kwota: 120.000,00 zł.
- Projekt oświetlenia drogowego ul. Masztowej w Kuleszówce w ramach zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa
drogi Nr 2840W - ul. Złotych Piasków, ul. Radomska i ul. Masztowa - w tym wykonanie dokumentacji i wykup
gruntów" - kwota: 30.000,00 zł.
i określone w dział 600 rozdział 60014 § 630 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy pod poz.
wydatki majątkowe w formie dotacji.
§ 3.
Źródłem pokrycia zobowiązania wymienionego w § 2 są dochody własne gminy.
§ 4.
W celu zrealizowania zadań wymienionych w §1 zostaną zawarte umowy pomiędzy Gminą Piaseczno a Powiatem
Piaseczyńskim, w której zostaną szczegółowo określone zasady przekazania i rozliczenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
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§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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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 2020 z przeznaczeniem na: wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu ulic: ul. Dzikich Gęsi
w Jesówce z ul. Źródlaną w Wólce Kozodawskiej oraz projektu oświetlenia drogowego ul. Masztowej
w Kuleszówce .
Z uwagi na to, że przedmiotowe drogi znajdują się na terenie Gminy Piaseczno a są drogami powiatowymi
Powiatu Piaseczyńskiego oraz mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców zasadnym
staje się udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu na wykonanie w/w zadań własnych Powiatu .
Pozytywna decyzja Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Piaseczyńskiemu,
pozwoli na podpisanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno stosownych umów z Powiatem
Piaseczyńskiemu w przedmiotowych sprawach.
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