
UCHWAŁA Nr XXXVII/ 301 /13 
RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 26 września 2013r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/223/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Mińskiemu na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości 

Mienia 
 
 

 Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r, poz. 885, 
poz.938) Rada Gminy Cegłów uchwala co następuje: 
: 

§ 1. 
W uchwale Rady Gminy Cegłów Nr XXXII/223/13 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu na budowę chodnika w pasie drogi 
powiatowej w miejscowości Mienia wprowadza się następującą zmianę: 

1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 
„§ 2 
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze 
środków budżetu na 2013 rok, w wysokości 50%  wartości inwestycji, w kwocie do 50 000 
zł.”  
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
       Przewodnicząca Rady Gminy 
       (-) mgr inż. Teodora Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 w 
ciągu drogi nr 2230W Mińsk Mazowiecki – Cegłów – Mrozy od wsi Wiciejów do DPS w 
Mieni 350 mb” 
Zadanie to zostało wskazane jako priorytetowe do realizacji na terenie sołectwa Mienia na rok 
2013r. ze względu na bezpieczeństwo pieszych.  
W związku z powyższym w dniu 14 marca 2013r Rada Gminy Cegłów podjęła uchwałę  
Nr XXXII/223/13 o dotacji dla powiatu mińskiego w wysokości do 41 000 zł. Obecnie po 
skosztorysowaniu zadania przez powiat miński koszty całkowite inwestycji wynoszą 
100 000 zł. 
Gmina Cegłów jest gotowa partycypować w kosztach w wysokości 50% wartości inwestycji. 
 


