
UCHWAŁA NR XXVIII/198/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE 

z dnia 4 marca 2021 r. 

w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania 
pn.: ,,Remont drogi powiatowej Nr 1336W Żelechów – Huta Żelechowska - Bród (Gmina Żelechów) – 

etap II”. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Żelechów pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację 
własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: ,,Remont drogi powiatowej Nr 1336W 
Żelechów – Huta Żelechowska - Bród (Gmina Żelechów) – etap II”. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Żelechów na rok 2021 w wysokości do kwoty 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy zł.). 
Zaplanowana dotacja ujęta została w planie wydatków budżetu Gminy Żelechów w dziale 600 – Transport 
i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, paragrafie 2710 – Dotacja celowa na pomoc 
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących. 

§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia 
środków zostaną określone w umowie partnerskiej pomiędzy Powiatem Garwolińskim a Gminą Żelechów. 

2. Upoważnia się Burmistrza Żelechowa do zawarcia umowy, o której mowa w § 3 ust. 1. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żelechowie 

 
 

Daniel Kocielnik 
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Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XXVIII/198/2021 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania pn.:
,,Remont drogi powiatowej Nr 1336W Żelechów – Huta Żelechowska - Bród (Gmina Żelechów) –

etap II”.

W związku z ujęciem w budżecie Powiatu Garwolińskiego na rok 2021 części środków na zadanie
mające na celu wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1336W Żelechów – Huta Żelechowska – Bród,
Starosta zwrócił się z prośbą o udzielenia wsparcia finansowego.

Mając na uwadze, że droga zlokalizowana jest na terenie gminy Żelechów i stanowi część
niezmodernizowanego odcinka Rada Miejska w Żelechowie podejmuje decyzję o partycypacji w kosztach
realizacji tego zadania.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik
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