
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania 
pn. "Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej Nr DP 1102 O w miejscowości Kowalowice"

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 2019 r., poz. 506) 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, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania 
pn.: „Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej Nr DP 1102 O w miejscowości Kowalowice”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Namysłów na 2019 rok, w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia oraz rozliczenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1 zostaną 
określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Namysłów a Powiatem Namysłowskim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Jacek Fior
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Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Namysłowskiego na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2019 r. w związku z deklarowanym
udziałem finansowym przez Gminę Namysłów w kwocie 10.000,00 zł podjął decyzję o modernizacji chodnika
znajdującego się przy drodze powiatowej nr DP 1102 O w Kowalowicach. W związku z tym, iż wykonywanie
zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego,
Gminy mogą innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, a wydatki
budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą zostać przeznaczone na pomoc finansową dla innych jednostek
samorządu terytorialnego Gmina udziela takiej pomocy finansowej.

Projektodawca: Burmistrz
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