Projekt
z dnia 27 stycznia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA
RADY GMINY POCZESNA
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 4 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. . poz 1870 z późn. zm.)
Rada Gminy Poczesna uchwala:
§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadania pn. „Remont
pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1058S na odcinku Brzeziny Kolonia (ul. Staszica) - Wrzosowa
(ul. Sabinowska) gm Poczesna" w wysokości 350 000,00zł
§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną
w umowie pomiędzy Gminą Poczesna, a Powiatem Czestochowskim.
2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Poczesna.
§ 3. Uchyla sie uchwałę nr 174/XXII/16 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie
wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim zadania pn. „Remont istniejącego chodnika w pasie drogi
powiatowej DP 1058 S ul. Staszica w miejscowości Brzeziny Kolonia od skrzyżowania z ul. Wirażową I etap"
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
W związku z potrzebą wykonania zadania pn. : „Remont pobocza w ciągu drogi powiatowej DP 1058S na
odcinku Brzeziny Kolonia (ul. Staszica) - Wrzosowa (ul. Sabinowska)”, które wpłynie na poprawą
bezpieczeństwa przy drodze powiatowej w miejscowościach Brzeziny Kolonia i Wrzosowa, tym samym jest
potrzeba podjęcia uchwały. Z uwagi na fakt, że ww. zadanie ma być wykonana wzdłuż ulicy Staszica i
Sabinowskiej, które należą do kategorii dróg powiatowych projekt uchwały mówi o udzielenie pomocy
finansowej Powiatowi Częstochowskiemu.
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