
 
UCHWAŁA Nr XXXII/ 224 /13 

RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 14 marca 2013r. 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu na budowę 

chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Cegłów 
 
 

 Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.1) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 
i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240 ze zm.2) uchwala się, co następuje 
: 

§ 1. 
Udziela się z budżetu Gminy Cegłów pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu z 
przeznaczeniem na inwestycję pn. „Budowa chodnika i przebudowa rowu przy ul. 
Kościuszki w miejscowości Cegłów w ciągu drogi powiatowej nr 2244W Siennica – 
Cegłów.” 
 

§ 2. 
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze 
środków budżetu na 2013 rok, w wysokości do 90 000 zł. 
 

§ 3. 
1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady 

rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Mińskim a 
Gminą Cegłów. 

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Cegłów. 
 

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów 
 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
       Przewodnicząca Rady Gminy 
       (-) mgr inż. Teodora Wójcik 
 

                                                           
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, 
poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, 
poz.1281, z 2012 r, poz. 567, z 2013r. poz. 153. 
 
2
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.z 2010 r. Ne 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, 

poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 
1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429  i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r poz, 1456, poz. 1530 i poz. 1548. 



 
Uzasadnienie 
W oparciu o art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w 
drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki 
międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie 
wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym 
pomocy finansowej. Jednocześnie zgodnie z art. 18 ww. ustawy do właściwości rady gminy 
należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią 
inaczej. W nawiązaniu do powyższego zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) wydatki budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w 
odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych 
jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie zgodnie z art. 220 tejże ustawy, z budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu 
terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Udzielona 
przez Gminę dotacja będzie stanowiła dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika i 
przebudowa rowu przy ul. Kościuszki w miejscowości Cegłów w ciągu drogi powiatowej 
nr 2244W Siennica – Cegłów.” 
Zadanie to jest kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 r. Wykonanie tego zadania było 
wskazywane na zebraniach wiejskich wsi Cegłów jak priorytetowe ze względu na duża ilość 
pieszych i natężenie ruchu pojazdów na ulicy Tadeusza Kościuszki w Cegłowie. 
 
 


