Uchwala Nr 90IXIII/2016
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 17lutego 2016 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Plonskiemu
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

0

samorz<j.dzie

gminnym (tekstjednoJity Oz. U. z 2015r poz. 1515 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.l i 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

0

finansach publicznych (tekst jednolity Oz. U. z 2013r, poz.885 ze

zm.) Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co nastypuje:
§1

1. Udziela siy pomocy finansowej w fonnie dotacji celowej Powiatowi Pionskiemu w wysokosci
1 213 008,92, zi Ueden milion dwiescie trzynascie tysiycy osiem zlotych dziewiycdziesi<'!t grosze)
z przeznaczeniem na realizacjy zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej

Dr

1247W Ojrzen -

Nowe Miasto ".
2.

Pomoc finansowa,

0

kt6rej mowa w ust. 1 zostanie udzieJona ze srodk6w budzetu grniny na rok

2016.
§2

SzczegOfowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia srodk6w
zostan<,! okreSlone w umowie zawartej pomiydzy W6jtem Gminy Nowe Miasto, a Zarz<'!dem Powiatu
Plonski ego.

§3

Wykonanie uchwaiy powierza siy W6jtowi Gminy.
§4

Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podjycia.
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Marek Califzski

Uzasadnienie do Uchwaly Nr 90IXIIII2016
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 17 lutego 2016 roku

Gmina Nowe Miasto udziela pomoey finansowej Powiatowi P10llskiemu w kwoeie 1 213 008,92
zl z przeznaezeniem na real izaejy zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1247W Ojrzen - Nowe
Miasto". Srodki na realizaejy ww. zadania zostaly zabezpieezone w Uehwale Budzetowej Gminy Nowe
Miasto Nr 78/X1I20 15 na 2016 rok, w
20 15r

0

zwi~zku

z

podpisan~ Umow~

Nr 93/2015 z dnia 20 paidziernika

partnerstwie przy realizaeji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1247W Ojrzen - Nowe

Miasto" w ramaeh "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
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