Projekt
z dnia 22 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PIĄTNICA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669,
1693, 2245, 2354 i 2500) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Powiatowi Łomżyńskiemu w 2019 roku pomocy finansowej na przebudowę i rozbudowę
obiektu mostowego w m. Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę
powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo - Pieńki Borowe w kwocie 986 636 zł.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków określone
zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Piątnica a Powiatem Łomżyńskim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Weber
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UZASADNIENIE
Powiat Łomżyński przystępuje w 2019 r. do realizacji inwestycji pn: „Przebudowa i rozbudowa

obiektu mostowego w m. Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących
drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo - Pieńki Borowe, na odc. 1 312 m". Na realizację
tego zadania niezbędna jest kwota 5 474 779 zł. Powiat Łomżyńki będzie ubiegał się o dotację z budżetu
państwa na ten cel do wysokości 50% realizacji zadania. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego zabezpieczył w
swoim budżecie na to zadanie 50% wkładu własnego tj. 986 637 zł. O dofinansowanie pozostałej kwoty tj.
986 636 zł zwrócił się do Gminy Piatnica. W związku z powyższym w ramach współpracy pomiędzy
Gminą Piątnica a Powiatem Łomżyńskim zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Gminy przedmiotowej
uchwały w celu udzielenia wsparcia finansowego w 2019 r. Powiatowi Łomżyńskiemu w kwocie 986 636
zł.
Zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc
finansowa w formie dotacji

celowej lub pomoc rzeczowa określona odrębną uchwałą przez organ

stanowiący samorządu terytorialnego.
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