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w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raszyn
Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt.

ll

ustawy z dnia 5 czerwca

1998 r. o samorządzie

powiatowym(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815),art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. l ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 2245),
uchwala się, co następne:

$ 1. Udziela się w roku 2019 z

budżetu Powiatu Pruszkowskiego pomocy finansowej
Gminie Raszyn w wysokości 15 000,00 zł na dofinansowanie zadania z zakresu transportu
zbiorowego.

g 2. Szczegółowewarunki udzielenia pomocy finansowej,o którą mowa w $ 1 zostaną
określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Gminą Raszyn.

g 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiemu
g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem po(yęcia
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Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia

2019r.

Gmina Raszyn wystąpiła z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego na bieżąceutrzymanie
linii komunikacyjnych realizowanych w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie
powiatu pruszkowskiego.
Powiat Pruszkowski deklamje udzielenie pomocy finansowej Gminie Raszyn w 2019 roku
z budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 15 000,00 zł na dofinansowanie zadań
z zakresu transportu zbiorowego.
Zamierzenie jest zgodne z:
- art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym który stanowi,

żn ,,Powiat, związki i stowarzyszeniapowiatów mogą sobie wzcgemniebądź innytn
jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, v' Qmpomocy$nansowej. '' .

- art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawyo finansachpublicznychktóry stanowi,że: ,,}lPda/k/óućće/u
jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych
w odrębnych przepisach, a szczególności na: pomoc rzeczową lub $nansowq dta inttych

jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębttq uchu,ał(ł przez organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego" ;

- art. 220 ust. l ustawy o finansach publicznych który stanowi, że: ,,Z óuć#e/u./ednosrh
samorządu terytorialnego Imożebyć udzielona innynt jednostkom sctmorządu teT'ytorialnego
potttoc Pnansowa w forTttie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa

Mając na względzie powyższe konieczne jest podjęcie przez Radę Powiatu Pruszkowskiego,
niniejszej uchwały, a następniezawarcie przez Powiat Pruszkowski stosownej umowy z Gminą
Raszyn.
Uchwała wpisuje się w obszar strategiczny ,,Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego
na lata 2015-2025. Aktualizada 2017" Prz)wazne /m/esz.kańcon?rozwiazan/a komin/ka(;#ne.
Zostanie zrealizowany cel strategiczny E: Zapewn/en/e spraw,ne?komin/#aę/f wewnqfrz pow/a/u
i połączeń z Wat'szUM'ą,
a także zwiększeniedostępnościatternatyu, dta samoch )d#
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15 000,00 zł; dział 600 rozdział 60004 $ 2710
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