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u C H W A LA Nr
Rady Gminy Elblag
z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie przystapienia do realizacji zadania pn "Remont drogi powiatowej

i chodnikówNr 1l08N BielnikPierwszy- Elblag km 2+400- 4+500,2,1 km"
realizowanego w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 20082011" oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elblaskiemu.
Na podstawie art. l Oust. 2 i art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorzadzie
gminnym(t.j. Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansachpublicznych(Dz. U Nr 249, poz. 2104) Rada
Gminy Elblag u c h wal a, co nastepuje:
§l
W celu realizacjiwspólnego przedsiewzieciaz Powiatem Elblaskim pod nazwa ,,Remont

drogipowiatoweji chodnikówNr 1108NBielnik- Elblagkm 2+400- 4+500,2,l km" w
ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" udziela sie z
budzetu Gminy Elblag pomocy finansowejPowiatowi Elblaskiemuz przeznaczeniem na
realizacje w/w zadania.
§2
Pomoc finansowa, o której mowa w § l, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze
srodków budzetu na 2009 rok, w wysokosci do 375.000 zl.
§3
Szczególowe warunki udzieleniapomocy finansowejoraz przeznaczenie i zasady rozliczenia
srodków okreslone zostana w umowie partnerskiej pomiedzy Powiatem Elblaskim a Gmina
Elblag .
§4
Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi GminyElblag.
§5
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym(tj. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)wykonanie zadan publicznychmoze byc realizowane w
drodze wspóldzialaniamiedzyjednostkami samorzady terytorialnego Gminy moga udzielac
innymjednostkom samorzadu terytorialnego pomocy, w tym pomocy finansowej.Zgodnie z
art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) z
budzetu samorzadu terytorialnego moze byc udzielona pomoc finansowa innymjednostkom
samorzadu terytorialnego w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa. Podstawa
przekazania srodków na realizacje pomocyjest umowa okreslajaca przeznaczenie i zasady
rozliczania srodków.

