
Projekt 

Uchwała Nr …...............
Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia …............... 2020 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu  na realizację zadania pn.:
„Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N-Osiedle I w Gołdapi”

Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 216 ust 2, pkt 5 i 220 ust.1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku , poz. 869)

Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Udziela  się  z  budżetu  Gminy  Gołdap  pomocy  finansowej  Powiatowi  Gołdapskiemu
na  realizację  zadania  pn.:  Budowa  i  przebudowa  drogi  powiatowej  nr  4829N-Osiedle  I
w Gołdapi.

§ 2.

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków
budżetu na 2020 r., w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy  złotych 00/100).

§ 3.

Szczegółowe  warunki  udzielenia  pomocy  finansowej  oraz  przeznaczenie  i  zasady   rozliczenia
środków określone zostaną w umowie zawartej między Gminą Gołdap a Powiatem Gołdapskim.

§ 4.

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Wojciech Hołdyński



Uzasadnienie 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu  na

realizację zadania pn.: Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N-Osiedle I w Gołdapi 

Dnia   21.04.2020  r.   do  Burmistrza  Gołdapi   wpłynął  wniosek  Zarządu  Powiatu   w  Gołdapi

o udzielenie pomocy finansowej  z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.  Podczas uchwalania

budżetu na  2020 r. zostały zabezpieczone stosowne środki na powyższe. Jednakże zgodnie z art.

216 ust 2, pkt 5  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku ,

poz.2869) pomoc  finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego musi być określona

odrębną uchwałą. 

Dlatego też, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.


