DRUK NR 354

PROJEKT
Zatwierdzony przez
ZASTĘPCĘ BURMISTRZA
Adama Sekmistrza

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu w latach 2022 - 2023
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 2021 r. poz. 1372), w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.),
Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Halinów pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu z przeznaczeniem na
realizację zadania inwestycyjnego pn. „"Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu - Okuniew Halinów- Brzeziny - DK2 od km 2 + 980 do km 6 + 770".
§ 2. 1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona z dochodów własnych budżetu Gminy
Halinów w łącznej kwocie 2 800 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych 00/100gr) w tym:
- w roku 2022 w wysokości 1 182 236,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście
trzydzieści sześć złotych 00/100)
- w roku 2023 w wysokości 1 617 764,00 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemnaście tysięcy siedemset
sześćdziesiąt cztery złote 00/100 gr).
2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy
Gminą Halinów i Powiatem Mińskim.
3. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Halinowa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr ………. 2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mińskiemu w latach 2022-2023.
Powiat Miński planuje w latach 2021-2023 realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.
powiatu - Okuniew - Halinów- Brzeziny - DK2 od km 2 + 980 do km 6 + 770" na które pozyskał
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 8 000 000,00 zł (słownie: osiem
milionów złotych 00/100gr).
Mając na uwadze jak ważną inwestycją dla społeczności lokalnej jest budowa w/w drogi postanawia się
udzielić w latach 2022-2023 Powiatowi Mińskiemu pomocy finansowej na ten cel.
Art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa, że wydatki budżetowe
j.s.t. są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na pomoc
finansową dla innych j.s.t. określoną przez organ stanowiący odrębną uchwałą.
Uchwała stanowi realizację powyższego zapisu.
Środki finansowe na powyższą pomoc są zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów
na lata 2021 – 2033.

