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z dnia  28 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego

Na podstawie art.10 ust.2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się w 2019 roku z budżetu Gminy Małkinia Górna pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu 
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 
powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne - Małkinia Górna".

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej do kwoty 
150 000,00 zł.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Małkinia Górna do podpisania stosownego porozumienia, w którym będą 
szczegółowo omówione zasady udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej wystąpił z pisemnym wnioskiem, w którym wyraził wolę
wykonania zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty
Podleśne - Małkinia Górna". Inwestycja zostanie w 50% sfinansowana przez Powiat Ostrów Mazowiecka i w
50% przez Gminę Małkinia Górna. Udział Gminy Małkinia Górna wstępnie wyniesie 150 000,00 zł w 2019 r.
Ostateczna kwota dotacji zostanie określona po wyłonieniu wykonawcy zadania. Szczegółowy zakres zadania
oraz obowiązki stron określa umowa.

Mając powyższe na uwadze oraz dostrzegając potrzebę poprawy infrastruktury drogowej i poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Małkinia Górna, zasadne jest udzielenie Powiatowi Ostrów
Mazowiecka dotacji na wykonanie przedmiotowego zadania.
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