
UCHWAŁA NR 128/20 
RADY GMINY WŁADYSŁAWÓW 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadania pn. 
" Przebudowa drogi powiatowej nr 3219 P Genowefa - Władysławów - Turek poprawa bezpieczeństwa  

pieszych w m. Władysławów" 

Na podstawie art. 10 ust.1 i 2 i art. 18 ust. 2 pkt 9e   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art.220 ust. 1 i 2  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. Z 2019 roku, poz. 865 z późn. zm.)   Rada Gminy Władysławów uchwala  co 
następuje: 

§ 1. Udziela się  pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na  realizację zadania pn.:  
Przebudowa drogi powiatowej nr 3219 P Genowefa - Władysławów - Turek poprawa 
bezpieczeństwa pieszych w m. Władysławów" 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej  ze środków 
budżetu na 2020 rok w wysokości 140, 000,00 zł. 

§ 3. Szczegółowe zasady przekazania dotacji, jej wykorzystania i sposobu rozliczenia  zostaną określone  
w umowie zawartej  pomiędzy Gminą Władysławów a Powiatem Tureckim. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Władysławów 

 
 

Krystyna Michalak 

Id: 9D526E67-1D63-45F2-A894-8B1ED3228E85. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR 128/20

RADY GMINY WŁADYSŁAWÓW

z dnia 26 czerwca 2020r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadania pn.
" Przebudowa drogi powiatowej nr 3219 P Genowefa - Władysławów - Turek poprawa

bezpieczeństwa pieszych w m. Władysławów"

W budżecie gminy na 2020 rok zabezpieczono środki na modernizację drogi powiatowej nr

3219 P Genowefa - Władysławów - Turek w wysokości 140.000,00 zł. Wartość szacunkowa

robót całego zadania wynosi 556. 234, 67 zł. Zadanie ma na celu osiągnięcie maksymalnej

sprawności układu komunikacyjnego oraz poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego i

funkcjonalności drogi przez miejscowość Władysławów.
W przypadku pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, wymagana jest
zgoda organu stanowiącego Gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy Władysławów

Krystyna Michalak
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