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Projekt 

DRUK NR 167 
 

 

UCHWAŁA Nr .................... 

RADY GMINY POŚWIĘTNE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie w udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu 

na przebudowę drogi powiatowej nr 4333W w miejscowości Międzyleś 

i drogi powiatowej Nr 4367W w miejscowości Ostrowik w gminie Poświętne. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 713), w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wołomińskiemu w łącznej kwocie 

80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) na przebudowę drogi powiatowej nr 4333W  

w miejscowości Międzyleś - kwota 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i drogi powiatowej 

Nr 4367W w miejscowości Ostrowik - kwota 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) 

w gminie Poświętne. 

§ 2. Warunki przekazania i zasady rozliczenia dotacji, o której mowa w § 1 zostaną określone w umowie 

zawartej pomiędzy Gminą Poświętne a Powiatem Wołomińskim. 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Poświętne do podpisania umowy o której mowa w § 2. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Andrzej Orych 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr ................. 

Rady Gminy Poświętne 

z dnia ................2021 r. 

w sprawie w udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu  

na przebudowę drogi powiatowej nr 4333W w miejscowości Międzyleś  

i drogi powiatowej Nr 4367W w miejscowości Ostrowik w gminie Poświętne 

 

Powiat Wołomiński w 2021 roku w ramach swojego budżetu realizuje przebudowę drogi powiatowej nr 

4333W w miejscowości Międzyleś i drogi powiatowej Nr 4367W w miejscowości Ostrowik w gminie 

Poświętne. 

Obie inwestycje znacząco wpłyną na poprawę jakości dróg, zwieszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na terenie miejscowości Międzyleś i Ostrowik w gminie Poświętne, co przyniesie korzyści dla 

mieszkańców gminy. 

Mając to na uwadze, należy stwierdzić, że udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu jest 

zasadne. 


