Uchwała Nr XXXVI/225/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Łęka Opatowska
Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2017 r., poz. 1868) 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 2017 r., poz. 2077)
Rada Powiatu Kępińskiego uchwala co następuje:
§1
Udziela się w 2017 roku z budżetu Powiatu Kępińskiego pomocy finansowej dla Gminy Łęka Opatowska w
formie dotacji celowej w kwocie 6.849 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych
00/100 złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa
dróg gminnych na terenie Gminy Łęka Opatowska”.
§2
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasad rozliczania środków określone zostaną w
umowie pomiędzy Powiatem Kępińskim, a Gminą Łęka Opatowska.
§3
Wykonanie uchwały, w tym zawarcie stosownej umowy z Gminą Łęka Opatowska, powierza się Zarządowi
Powiatu Kępińskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVI/225/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Łęka Opatowska
W budżecie Powiatu Kępińskiego na 2017 rok zapisano kwotę 6.849 zł jako pomoc finansową w
formie dotacji celowej na rzecz Gminy Łęka Opatowska, z przeznaczeniem na wsparcie w ramach
partnerstwa zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łęka Opatowska”.
Powyższa inwestycja poprawi infrastrukturę drogową na terenie Gminy Łęka Opatowska. Uchwała jest
konsekwencją zawartych w 2016 porozumień pomiędzy Gminą Łęka Opatowska, a Powiatem Kępińskim
w sprawie współdziałania w zakresie realizacji powyższego zadania.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy zostaną określone w umowie zawartej między Powiatem
Kępińskim, a Gminą Łęka Opatowska.
Mając powyższe na względzie, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

