
Projekt

z dnia  15 kwietnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 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 2013r., 
poz. 594 z późn. zm.1) 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.2), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Mszczonów w 2015r. pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu 
poprzez wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości Wręcza na odcinku o długości 
422 mb.

§ 2. Środki finansowe na udzielenie pomocy określonej w § 1 zabezpieczone zostały w uchwale budżetowej na 
2015r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Koperski

1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318 i z 2014r. poz. 379 i poz. 
1072

2] zmiany tekstu jednolitego 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
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UZASADNIENIE

Uchwałą Nr VII/39/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 marca 2015r zmieniającą
Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015 wprowadzone zostało do realizacji w 2015
roku nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości
Wręcza” na odcinku o długości 927 mb. w kwocie 211.000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie wspólnie z Powiatem Żyrardowskim na podstawie
porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Powiatem Żyrardowskim.

Realizatorem tej inwestycji będzie Gmina Mszczonów. Powiat przekaże Gminie 115.000,00
zł na przebudowę odcinka o długości 505 mb., zaś Gmina udzieli Powiatowi pomocy rzeczowej w
postaci wykonania przebudowy w/w drogi na odcinku 422 mb.
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