
UCHWAŁA  Nr  
Rady Miasta Hajnówka
z dnia     roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Hajnowskiemu

Na podstawie  art.10  ,art.18  ust.2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art.216 ust.2 pkt 5, art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz.1646, z 2014 poz.379, poz.911,   z
2015r.  poz.238,   poz.1045,  poz.1130,  poz.1189,  poz.1190,  poz.1269,  poz.1358,  poz.1513,  poz.1830,
poz.1890, poz.2150 ; z 2016r. Poz.195, poz.217)  Rada Miasta   uchwala, co następuje:

 
§  1.  Udziela  się  z  budżetu  miasta  Hajnówka pomocy  finansowej  Powiatowi  Hajnowskiemu z
przeznaczeniem na  dofinansowanie   zadania  pn.  „Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  1623B  ul.
Targowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 2327B ul. Prostej w Hajnówce” 

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków
budżetu miasta  w 2016 roku w wysokości   653.291,36zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

 
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zawarcia umowy określającej warunki, przeznaczenie i
zasady rozliczenia środków finansowych.

 
§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 
§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

        Jakub Ostapczuk



Uzasadnienie 

Zgodnie z art.10 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym gminy mogą udzielać pomocy, w tym

finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Art.220  ustawy z  dnia  27  sierpnia  2009  o  finansach  publicznych  precyzuje,  iż  pomoc

finansowa  udzielana  z  budżetu  miasta  innym  jednostkom  samorządu  terytorialnego  ma  formę

dotacji  celowej  lub  pomocy  rzeczowej.  Zgodnie  z  art.216  ust.2  pkt  5  ustawy  o  finansach

publicznych udzielenie tego rodzaju pomocy wymaga uprzedniej podjęcia uchwały rady , a po jej

podjęciu zawarcia pomiędzy gminami umowy.  W uchwale budżetowej zaplanowane zostały środki

na wydatki związane z przebudową ulicy Prostej i Targowej w Hajnówce w wysokości 1.399.854zł.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie planowany koszt zadania wynosił 2.600.254zł, po

rozstrzygnięciu przetargowym wartość zadania wynosi 1.632.394zł, miasto udzieli dofinansowania

do kosztów kwalifikowalnych w wysokości 653.291,36zł. 

Burmistrz Miasta 

    Jerzy Sirak


