
Projekt

z dnia  26 września 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., 
poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.1)), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Mszczonów w 2016r. pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na 
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże- Bobrowce-
granica powiatu od km 2+900 do km 3+110 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości 
Badowo-Dańki” w wysokości 66.000,00 zł.

§ 2. Środki finansowe na udzielenie pomocy określonej w § 1 zabezpieczone zostały w uchwale budżetowej na 
2016r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Koperski

1) zmiany tekstu jednoitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379, poz. 911, 
poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 i z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 
1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2150 i z 2016r. poz. 195 i poz. 1257
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UZASADNIENIE

W związku z wygospodarowaniem przez Powiat środków w wysokości 66.000,00 zł na
realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże- Bobrowce-
granica powiatu od km 2+900 do km 3+110 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną w
miejscowości Badowo-Dańki”, gmina Mszczonów udziela pomocy finansowej w kwocie 66.000,00
zł w celu dokonania w tym roku przebudowy tej drogi. Zostanie zawarte stosowne porozumienie z
Powiatem.
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