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Rady Powiatu Pruszkowskiego
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w sprawie udzielenia pomocyfinansowej Gminie Brn'mów
Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt. ll

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatovWm(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 następuje:
$ 1. Udziela

się w roku 2019 z budżetu

Powiatu

Pruszkowskiego

pomocy Hlnansowej

Gminie Brwinów w wysokości 15 000,00 zł na dofinansowanie zadania z zakresu transportu
zbiorowego.

g 2. Szczegółowewarunki udzieleniapomocy finansową, o której mowa w $ 1 zostaną
określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Gminą Brwinów.
g 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiemu

g 4. Uchwaławchodzi w życiez dniempodjęcia
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Rady Powiatu Pruszkowskiego

2019n
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Gmina Brwinów wystąpiła z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego na bieżące
utrzymanie linii komunikacyjnych realizowanych w ramach publicznego transportu zbiorowego
na terenie powiatu pruszkowskiego.
Powiat Pmszkowski deklamje udzielenie pomocy finansową Gminie Brwinów w 2019 roku

z budżetu Powiatu Pruszkowskiegow 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 samorządziepowiatowym który stanowi,
Łe ,,Powiaty, zwicłzki

i stowarzyszenia

powiatów

marc! sobie wzcgemnie bądź tylnym

jednostkom samorzcłduterytorialnego udzietaćpomocy, w tym pomocy.Dnansowej."
- art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych który stanowi, że: ,, }łPda/ł/ óuć&efu
jednostki samorządu terytorialnego sq przeznaczone na realizację zadań określonych
w odrębnych przepisach, a szczególności Yta: pomoc rzeczową tub $nansowq dla innych

jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną ucha'ałą przez organ stanowiący
jednostki satnorzqdu teWtoriatnego" ;
art. 220 ust. l ustawy o finansach publicznych który stanowi, że: ,,Z ówćee/u Jednos/#/
samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu teWtorialnego
pomoc .Rnansowaw formie 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
Brwinów.
Uchwała wpisuje się w obszar strategiczny ,,Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego
na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017" Prą)wazne m/eszkaócom rozwfqzan/a łomum/kacy#ne.
Zostanie zrealizowany cel strategiczny E: Zapewniam/esprawnej komunikaclji wewnątrzfpowiatu
i połcłczeń z Warszau'ą, a także zwiększenie dostępności alternatyw dta samochodu

Finansowanie

15 000,00 zł; dział 600 rozdział 60004 $ 2710
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