
       
    projekt Nr 4 

 

UCHWAŁA NR ……………………….... 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

 z dnia ........................................................... 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew na dofinansowanie   

zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi Nr 2724W, 2730W, 2728W, 

2729W i budowę przy tych drogach chodników w granicach administracyjnych sołectw  

w wioskach: Janów, Łukówiec, Kępa Nadbrzeska, Ostrówiec i Glinki 

 

 

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada                    

2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.                        

poz. 1453, z późń. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.      

o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się,                            

co następuje: 

 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Karczew                       

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zarządzania drogami powiatowymi                 

Nr 2724W, 2730W, 2728W, 2729W i budowę przy tych drogach chodników w granicach 

administracyjnych sołectw w wioskach: Janów, Łukówiec, Kępa Nadbrzeska, Ostrówiec                      

i Glinki. 

 

§ 2. 1. Wartość pomocy finansowej o której mowa w § 1 wynosi 100.000,00 zł 

(słownie: sto tysięcy złotych), którą to kwotę Powiat Otwocki przekaże na konto bankowe 

Gminy Karczew Nr 94 8023 0009 2001 0000 0723 0009 w terminie 60 dni od dnia podpisania 

umowy.  

 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu 

Powiatu Otwockiego na 2018 rok zgodnie z planem: rozdział 60014 – drogi publiczne 

powiatowe § 661 – dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.  

 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady 

rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Otwockim                   

a Gminą Karczew. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                    

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Otwocku 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Adwokat Marcin Bandura 

 



 

Uzasadnienie 

 

Art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, z późń. zm.) stanowi, że jednostka 

samorządu terytorialnego realizująca zadania z zakresu działania innych jednostek samorządu 

terytorialnego, na mocy porozumień zawartych z tymi jednostkami, otrzymuje od tych 

jednostek dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia, o ile odrębne 

przepisy nie stanowią inaczej. 

Art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) stanowi, 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 udzielenia pomocy finansowej                              

w formie dotacji celowej lub pomocy rzeczowej jest umowa.  

Stąd konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.   

 

 

Opracował:  

Skarbnik Powiatu  

Wiesław Miłkowski 


