Projekt
Druk nr ........

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słubickiemu.
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1, ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.1)) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu gminy Słubice pomocy finansowej Powiatowi Słubickiemu
na dofinansowanie wkładu krajowego do zadania polegającego na modernizacji drogi
powiatowej nr 1254F relacji Nowe Biskupice - Rzepin, przy dofinansowaniu ze środków
Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL -2014-2020 w ramach zadania pn.: „Pogłębienie
współpracy administracyjnej partnerskich powiatów poprzez inwestycje w transgraniczną sieć
dróg”.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej
ze środków budżetu na 2019 rok w wysokości 1 000 000,00 zł.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady
rozliczenia środków finansowych określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy gminą
Słubice a Powiatem Słubickim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zm.

i 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534
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Uzasadnienie
Powiat Słubicki wystąpił z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie
zadania polegającego na modernizacji drogi powiatowej nr 1254F relacji Nowe Biskupice Rzepin, przy dofinansowaniu ze środków Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL - 2014 2020 w ramach zadania pn.: „Pogłębienie współpracy administracyjnej partnerskich powiatów
poprzez inwestycje w transgraniczną sieć dróg”.
W uchwale Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2019 roku Uchwała
budżetowa gminy Słubice na rok 2019 w Dziale 600 - Transport i łaczność, Rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki na realizację w/w zadania w wysokości
1 000 000,00 zł.
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