
Druk nr 5 

 

UCHWAŁA  NR  …………… 

RADY  MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ 

z dnia ……………. 2019 r. 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 tj.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 tj.)  

uchwala się co następuje: 

 

§ 1.  Udziela się z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2019 pomocy finansowej 
Powiatowi Gorzowskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 1.042.182,40 złotych na 
dofinansowanie zadania  polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1382F na odcinku 
ul. Asfaltowej w Kostrzynie nad Odrą, realizowanego w 2019 roku, przy dofinansowaniu ze 
środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju 
gminnej  i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy oraz przeznaczenia i zasady rozliczenia pomocy 
finansowej, o której mowa w § 1 określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem 
Gorzowskim a Miastem Kostrzyn nad Odrą.  

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.  

§ 4.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

DO UCHWAŁY NR 

RADY  MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ 

z dnia ……………. 2019 r. 

 

Starosta Powiatu Gorzowskiego wystąpił z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na 
realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1382F na odcinku ul. 
Asfaltowej w Kostrzynie nad Odrą, realizowanego w 2019 roku, przy dofinansowaniu ze 
środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, Zadanie zostało 
zaplanowane w Budżecie  na 2019 r. W związku z tym Rada Miasta przychyliła się do prośby 
i udziela z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą pomocy finansowej w kwocie 1.042.182,40 
złotych z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.  

 


