
projekt Nr 11 
 

UCHWAŁA NR ............. 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia ............................................. 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej Gminie Wiązowna na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi 
gminnej 270820W w m. Boryszew” 

 
 

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1               
i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1870 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku                
z dnia 22 grudnia 2016 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok z późn. 
zm., uchwala się co następuje: 
 

§ 1. 1. Udziela się z budżetu Powiatu Otwockiego pomocy finansowej Gminie 
Wiązowna na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej 270820W w m. Boryszew”               
w kwocie 482 484,00 zł /słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta 
osiemdziesiąt cztery zł/. 

 
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona w formie dotacji 

celowej ze środków własnych Powiatu Otwockiego na rok 2017 z rozdz. 60016 § 6300. 
 

3. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Otwockim a Gminą Wiązowna. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                        
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
       
 

 
 
 
 
 

Adwokat Marcin Bandura 



Uzasadnienie 
 

Powiat Otwocki wspólnie z Gminą Wiązowna współpracują przy realizacji budowy  
drogi powiatowej Nr 2703W w Boryszewie oraz drogi gminnej Nr 270820W w kierunku 
miejscowości Góraszka. Gmina Wiązowna w br. udziela pomocy rzeczowej dla Powiatu 
Otwockiego w postaci budowy odcinka drogi powiatowej w kwocie 1.097.484,00 zł, zaś  
Powiat Otwocki udziela  dofinansowania Gminie Wiązowna na przebudowę drogi gminnej 
w kwocie 482.484,00 zł.  

Biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotowe drogi stanowią istotny element układu 
komunikacyjnego i mają bezpośredni wpływ na jakość życia, a zwłaszcza na 
bezpieczeństwo mieszkańców konieczne jest wykonanie budowy oraz przebudowy ww. 
dróg stanowiących jeden ciąg drogowy. Realizacja inwestycji możliwa jest poprzez podjęcie 
współpracy pomiędzy Powiatem Otwockim a Gminą Wiązowna poprzez udzielenie 
wzajemnej pomocy. 
Art.  216 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.               
Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.),  mówi, że pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych 
jednostek samorządu terytorialnego określa organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego odrębną uchwałą. Oznacza to, że oprócz przyjęcia przez organ 
uchwałodawczy samorządu w uchwale budżetowej określonej kwoty pomocy finansowej 
lub pomocy rzeczowej dla innej j.s.t. organ zobowiązany jest podjąć odrębną uchwałę. 
Ponadto w art. 220  ust. 2 ustawa określa, że podstawą w formie dotacji celowej lub pomocy 
rzeczowej jest umowa. 
Stąd konieczne jest podjęcie stosownej uchwały. 

 
 

 
Opracował: 
Skarbnik Powiatu 
Wiesław Miłkowski 


