
UCHWAŁA NR XVIII/107/2020 
RADY GMINY ŻELECHLINEK 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Tj. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych ( Tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Żelechlinek pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację 
zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 4301E Węgrzynowice - Stanisławów”. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Żelechlinek na rok 
2020 w wysokości 64.000,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące zł 00/100 gr). 

§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, w tym zasad przekazania i rozliczenia środków zostaną 
określone w umowie pomiędzy Gminą Żelechlinek a Powiatem Tomaszowskim. 

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek. 

§ 4. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, a także zamieszczenie jej treści w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelechlinek 

 
 

Piotr Mikinka 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/107/2020 

Rady Gminy Żelechlinek 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

Uzasadnienie  

Powiat Tomaszowski wystąpił do Gminy Żelechlinek z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej na 
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 4301E Węgrzynowice - 
Stanisławów”. Środki z pomocy mają zwiększyć zakres wykonywanych prac i zmniejszyć niebezpieczeństwo 
na tym bardzo zniszczonym odcinku drogi. 

Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego będzie udzielona z budżetu Gminy Żelechlinek na 2020 rok 
na w/w zadanie.
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