
UCHWALA NR XLIII/289/2014 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 10 kwietnia 2014 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czerwonka 

Na podstawie art. 10 ust. I i 2 oraz art. 18 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 
2013, poz. 594 z późno zm.) w związku z art. 216 ust.2 pkt. 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późno zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, 
co następuje : 

§ I. Udziela s ię z budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego pomocy finansowej Gminie Czerwonka 
z przeznaczeniem na realizację następującego zadania: ,'przebudowa dróg gminnych usprawniających 

komunikację pomięd1Jl Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki" w ramach 
programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 Etap II 
Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", przyjętego uchwałą Nr 174/20 II Rady Ministrów z dnia 6 września 
201 I roku w kwocie 4 ł . I 87,06 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 06/100). 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § l, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków 
okreś lone zostaną w umowie pomiędzy Miastem Maków Mazowiecki a GminąCzerwonka. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 
Miejskie' 
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UZASADNIENIE 


DO UCHWALy NR XLIII/289/20 14 


RADY MIEJSKIEJ W MAKOWlE MAZOWIECKIM 

z dnia 10 kwietnia 2014 r. 


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czerwonka. 

Uchwałą Nr XXXIV/226/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 
19 września 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Czerwonka zadania publicznego 
polegającego na przekazaniu zarządzania drogą publiczną, Rada Miejska wyraziła zgodę na 
zawarcie porozumienia z Gminą Czerwonka, którego przedmiotem będzie przekazanie zadania 
zarządzania drogą publiczną Nr 210415W na odcinku o dł. 330 m, położoną w miejscowości 
Maków Mazowiecki, ul. Graniczna, w celu realizacji zadania publicznego pod nazwą 

"Przebudowa dr6g gminnych usprawniających komrmikację pomiędzy Gminą Czerwonka, 
Gminą Karniewo i Miastem Mak6w Mazowiecki" w ramach programu Wieloletniego pod 
nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 Etap II Bezpieczeństwo 
Dostępność - Rozwój", przyjętego uchwałą Nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 
2011 roku. Ww. porozumienie zostało zawarte w dniu 19 września 2013 r. w wyniku którego 
Gm. Czerwonka przejęła zarząd nad droga gminną 210415W w zakresie realizacji inwestycji 
na odcinku 330 m. (częściowa wymiana nawierzchni asfaltowej, budowa nowego chodnika na 
całej długości ulicy, budowa nowych zjazdów na posesje oraz wykonanie oznakowania 
poziomego i pionowego). Miasto zobowiąza ło się do pokrycia 50% kosztów dotyczących 
realizacji inwestycji na drodze gminnej. 

Gmina Czerwonka w wyniku postępowania przetargowego wyłoniła wykonawcę 

inwestycji i przystąpiła do jej realizacji. Zatem na mocy zawartego porozumienia zachodzi 
konieczność przekazania Gminie Czerwonka w formie pomocy finansowej kwoty 41.187,06 zł, 
tytułem 50% kosztów zadania realizowanego na drodze gminnej 210415W_ 

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

BURMI.<l\l'l~!VM 

mgr Jall 
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