UCHWAŁA NR ……………………
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem
konstrukcji nawierzchni ciągu drogi wojewódzkiej 505 w m. Sąpy”.
Na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz.713 ze zm.) zw. z art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska
w Młynarach uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Młynary pomocy finansowej Samorządowi Województwa WarmińskoMazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem
konstrukcji nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej 505 w m. Sąpy”.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Młynary w 2021 roku w wysokości 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych
00/100).
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
określone zostaną w umowie pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Młynary a Samorządem Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr ………….
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia …………….
Zgodnie z treścią art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , wydatki
budżetu jednostki samorządu terytorialnego przeznacza się m. in. Na pomoc finansową dla innych jednostek
samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący. W budżecie Miasta i Gminy
Młynary na 2021 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 160 000,00 złotych w dziale 600, rozdział
60013 § 6300 z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

