
UCHWAŁA NR 207/XXVI/2020 
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego 

Na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn.zm) oraz art. 206 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Małkinia Górna pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację 
zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włościański – Kiełczew – 
Prostyń – Treblinka” do kwoty 2 426 130,00zł słownie (dwa miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sto 
trzydzieści złotych) stanowiącej 25% kosztów realizacji zadania. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej w następujących 
terminach:  

1) w roku 2020 – do kwoty 585 000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), na realizację 
zadania na odcinku nr 1 (Kiełczew do torów kolejowych) od km 4+985 do km 8+637,30; 

2) w roku 2021 – do kwoty 1 841 130,00 zł (słownie złotych: jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy sto 
trzydzieści złotych), na realizację zadania na odcinku nr 2 (Prostyń – Treblinka) od km 8+746,50 do km 
13+532,80. 

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

§ 4. Środki finansowe niezbędne na pokrycie realizacji zadania wymienionego w § 1, zostaną zabezpieczone 
w uchwałach budżetowych Gminy Małkinia Górna na lata 2020-2021. 

§ 5. Tracą moc: 

1) Uchwała Nr 80/VII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego; 

2) Uchwała Nr 114/VII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego. 

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jacek Bogdan 
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