
 
UCHWAŁA NR XXXVII/ 188 /10 

RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 29 kwietnia 2010r 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mińskiego 

 
Na podstawie art. 10 ust. 2 i 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada 
Gminy Cegłów uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Udziela się z budŜetu Gminy Cegłów pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu, z 
przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2231W Latowicz – 
Kałuszyn – Mrozy od km 6+580 do km  9+800, długości 3.220 mb oraz drogi powiatowej nr 
2242W Stara Wieś – Siodło - Kuflew, odcinek od km 9+291 do km 13+640, długości 4.349,00 
mb”. 
 

§ 2 
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budŜetu na 2010 r., w wysokości 215 703 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy siedemset 
trzy złote). 
 

§ 3 

1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia 
środków, określone zostaną w odrębnej umowie, zawartej pomiędzy Gminą Cegłów i 
Powiatem Mińskim. 

2. Do zawarcia umowy upowaŜnia się Wójta Gminy Cegłów. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
         Przewodnicząca Rady Gminy 
         (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie: 
 
Uchwałą Nr XXXI/154/09 z dnia 17.09.2009r Rada Gminy Cegłów uchwaliła przystąpienie do 
rządowego programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. W §1 
pkt.3 tej uchwały wskazano „Udzielenie pomocy finansowej, o której mowa w ust.2 nastąpi na 
podstawie odrębnej uchwały”. Niniejsza uchwała wynika z tego zapisu. 
Kwota o której była mowa w uchwale Nr XXXI/154/09 uległa zmniejszeniu, po przeprowadzeniu 
przez Starostę Mińskiego przetargu na wykonawcę i odpowiednie zmniejszenia kwotowego 
udziału Gminy. 


