Ucbwala Nr 191IXXIIJ12021
Rady Gminy Nowe Miasto

z dnia 29 marea 2021 roku

w sprawie udzielenia pomocy finaosowej dis Powiatu PtoJiskiego os

realizacj~

zadania

publiczoego.

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 1g usC 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marea 1990r
gminnym «Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z p6in.zmn.), w zwiijzku
220, Ustawy z dnio 27 sierpnia 2009 r

0

Z

0

samof74dzie

ort.216 usl. 2 pkt. 5 i art.

finansach publicznych (Dz. U. z 2021r, poz. 305)

Rada Gmioy Nowe Miasto uchwala, co nast'rpuje:

§1
Udziela siy pomoey finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu PfOilskiego w!qcznej
kwocie 232500,00 zl, z przeznaczeniem na reaiizacjy zadania pn: "Remonl drogi

powiatowej n.r 3047W Wrona Starn od

rniejscowosci

Nowe

Miasto

do

Janiee Nowe Miaslo
skrzytowania

z

drog~

0

dJugoSci 2, J 9 km

powiatow'l ru

3048

KI6lewo· Miszewo".

§2
Szczeg610we warunki udzielenia pomocy finansowej ,
rozliczenia srodk6w okreslone ZOSlan'l w umowie

0

kt6rej mowa w § I oraz zasady

pomi~dzy

Powiatem Plonskl m, a Gminq

Nowe Miasto.

§3
Wykonanie uchwaly powierza

si~

W6jtowi Gminy Nowe Miasto.

§4

Uchwala wchodzi w Zyci e z dniem

podj~.cia.

•
U7..asltdnienie

Do Uchwaly Nr 191 IXX fII/202J Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 29 marca 2021r.

Rada Gminy Nowe Miaslo

Uchwa l~

Nr 190IXXIII/2021 z dnia 29 marca 2021 w sprawie

zrniany Uch waly budzetowej na 202 J rok przeznaczyla srodki finansowe w kwocie
232500,00 zl na pomoc finansQw'!:

W

ronnie dotacji celowej dla powiatu Pionskiego. Srodki

te przcznaczone zQstan(l na rcalizacjy zadania polegajqccgo na rernoncie drogi po wiatowej
nr 3047W Wrona Stara - Janiee - Nowe Miasto

0

dlugosci 2, 19 km ad miej sc owosci Nowc

Mi asto do skrzyzowania z drogq powiatowq nr 3048 Kr61 ewo - Miszewo".
Wykonanie planowanych prac znacznie poprawi warunki komunikacyj ne mieszkancom
gmmy.

W zwiq.zku z tym, i.e udzidenie pomocy fin ansowej musi bye poparte odpowiednia
umowij zawartf'J miltdzy gmin,!: a powiatem, okreslaj'lc,* udzi ai finansowy obu stran, zasady
przekazania oraz spos6b rozliczeni a pomocy, zasadnym jest podj yc ie niniejszej llchwaly ,

~y

G~ki

