UCHWAŁA NR 1003/L/2022
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 23 marca 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały NR 885/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021 r.
zmienionej Uchwałą NR 979/XLIX/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 lutego 2022 r.
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 2022 r., poz. 559 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 2021, poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr 885/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Piaseczyńskiego wprowadza się następujące zmiany:
dotychczasowy § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:
"Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Piaseczno na 2022 rok w wysokości łącznej 10 600 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset tysięcy
złotych zero groszy) w tym na :
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W na kwotę 6 100 000,00 zł (słownie: sześć milionów sto
tysięcy złotych zero groszy)
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W na kwotę 2 400 000,00 zł ( słownie: dwa miliony
czterysta tysięcy złotych zero groszy)
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2829W na kwotę 2 100 000,00 zł (słownie: dwa miliony sto
tysięcy zlotych zero groszy)
i określone w dział 600 rozdział 60014 § 630 pn. "Dotacje dla Powiatu Piaseczyńskiego""
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 3.
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.
Starosta Piaseczyński poniformował Gminę, że dokonano otwarcia ofert na rozbudowę i przebudowę drogi
2829W oraz drogi 2836W. Zabezpieczone na ten cel środki własne Powiatu okazały się niewystarczające.
Zwiększenie dotacji Gminy na te zadania umożliwi zawarcie przez Powiat umów z wykonawcą prac budowlanych.
Z uwagi na fakt, że przedmiotowe drogi znajdują się na terenie Gminy Piaseczno a są drogami powiatowymi
oraz mając na uwadze znaczącą poprawę bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców i uczestników ruchu
zasadnym staje się zwiększenie pomocy finansowej.
W związku z powyższym wnosi się o zwiększenie dotacji o łączną kwotę 1 800 000 zł dla tych pozycji.
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