UCHWAŁA NR ………/20…..
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia ………20….. r.
w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Przebudowa
ulicy Legionów w Ząbkach” realizowane przez Miasto Ząbki
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)
Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:
§1
Powiat Wołomiński udziela Miastu Ząbki w roku 2017 pomocy finansowej w formie dotacji
celowej w kwocie 287 200,00 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych zero
groszy) na wykonanie zadania dotyczącego przebudowy ulicy Legionów w Ząbkach.
§2
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków
określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Miastem Ząbki a Powiatem Wołomińskim.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
W miesiącu wrześniu 2016 r. Rada Powiatu Wołomińskiego podjęła uchwałę w
sprawie wspólnej realizacji przez Miasto i Powiat zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy
Legionów w Ząbkach”. Ideą zawarcia porozumienia było zwiększenie szans na uzyskanie
dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację ważnego z punktu widzenia
mieszkańców Powiatu zadania inwestycyjnego.
Idea współpracy przyniosła tylko w części pozytywny efekt, zadanie zgłoszone do
dofinansowania przez Miasto Ząbki znalazło się na liście zadań rezerwowych. Miasto
zakłada, iż w wyniku oszczędności po przetargach również zadania z listy rezerwowej
uzyskają dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019”. W chwili uzyskania dofinansowania Miasto Ząbki zamierza przystąpić do
realizacji prac. Ponieważ zawarta na mocy uchwały Rady Powiatu umowa partnerska zakłada,
iż Powiat przekaże na powyższe zadanie kwotę 287 200,00 zł, podjęcie niniejszej uchwały
jest kolejnym krokiem zmierzającym do realizacji wspólnego zamierzenia.

