
UCHWAŁA NR XXXIII/210/22
RADY GMINY REGNÓW

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.

Na ~iods1dwle art. 10 usL.2 i art. 18 usl. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559,1005 i 1079) oraz art. 216 ust. 2 pkt s i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305, poz. 1535, poz.
1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 oraz z 2022 r. poz.583,655,1079 i 1283) uchwala się,
co następuje:

* 1. 1. Gmina Regriów udziela Powiatowi Rawskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem
na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu
rawskiego”.
2. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Regnów w
2022 roku w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

* 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania określonego
w ~ 1 zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Regnów a Zarządem
Powiatu RawskIego.

* 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów.

~ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodni ący Ra~y

Slaw”~ it Dudek



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt ~ i art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach

publicznych, z budżetu jednostek samorządu terytorialnego może być udzielana pomoc

finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego, którą organ stanowiący określa

odrębną uchwalą.

Zarząd Powiatu Rawskiego pismem z dnia 16 maja 2022 r. wystąpił z prośbą o wsparcie

finansowe inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu

rawskiego” dofinansowanel ze środków pochodzących z Programu Polski tad. W ramach tej

inwestycji zaplanowany jest Remont(modernizacja) drogi powiatowej nr 4105E Rossocha

Zuski na odcinku Ryisk Duży- Rylsk. Na przedmiotową inwestycję Powiat Rawski zamierza

przeznaczyć ok. 1.688.197,63 zł.

Mając na uwadze, iż jest to droga ważna dla Gminy, a jednocześnie uwzględniając poprawę

bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg uznaje się za zasadne zawarcie

porozumienia i realizację zadania wskazanego w uchwale.
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