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K"'y'l'#$KN««..w sprawie udzielenia pomocy nlnansowej Gminie Nadarzyn
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 następuje:

g l. IJdziela się w roku 2019 z budżetu Powiatu Pruszkowskiegopomocy nlnansową
Gminie Nadarzyn w wysokości 15 000,00 zł na dofinansowanie zadania z zakresu transportu
zbiorowego.

g 2. Szczegółowewarunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w $ 1 zostaną
określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Gminą Nadarzyn.
g 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiemu
g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Gmina Nadarzyn wystąpiła z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego na bieżące
utrzymanie linii komunikacŃnych realizowanych w ramach publicznego transportu zbiorowego
na terenie powiatu pruszkowskiego.

Powiat Pruszkowskideklamje udzieleniepomocy finansowej Gminie Nadarzyn w 2019
roku z budżetu Powiatu Pruszkowskiegow wysokości 15 000,00 zł na doHlnansowaniezadań
z zakresu transportu zbiorowego.
Zamierzeniejest zgodne z:
- art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym który stanowi,
ż.e ,,Powiaty, związki i stowarzyszenia pou'katów mogił sobie wzajemnie bądź tylnym
jednostkom samorządu tel'ytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy$naYtsowej. " ;

art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansachpublicznych który stanowi, że: ,, }ąPdark/óz/ćće/u
jednostki samorządu terytorialnego sq przeznaczone na realizację zadań okteśtonych
w odrębnych przepisach, a szczególności na: pomoc rzeczową lub fnaYtsowcł dla innych

jednostek samorządu terytorialnego,
) określoną odrębttą uchwałcłprzez organ stanowiący
jednostki samorządu łeWtorialnego
- art. 220 ust. l ustawy o finansach publicznych

który stanowi, że: ,,Z óućee/u ./ednos/#f

satuorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkołn sctmorzqduterytorialnego
pomoc.Rnansowaw formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa
Mając na względzie powyższe konieczne jest podjęcie przez Radę Powiatu Pruszkowskiego,
niniąszej uchwały, a następniezawarcie przez Powiat Pruszkowski stosowną umowy z Gminą
Nadarzyn.
Uchwała wpisuje się w obszar strategiczny ,,Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego
na lata 2015--2025.
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