UCHWAŁA NR XXXV/217/17
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 220 ust. 1 i 2 i art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Postanawia się przekazać Powiatowi Grajewskiemu środki finansowe z budżetu Gminy Radziłów na
2017 r. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych p.n.:
a) „Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału
Położniczo – Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie” w wysokości
10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100):
b) Przebudowa mostu przez rzekę Wissę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” w wysokości
25 500,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych 00/100);
c) "Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów”
w wysokości 165 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięc tysięcy złotych 00/100);
d) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy – Dusze” w wysokosci 180 000,00 zł
(słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
§ 2. Zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 380 500,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset
złotych 00/100) w budżecie Gminy Radziłów na 2017 r na zadania inwestycyjne, o których mowa w § 1.
§ 3. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowych ze środków
budżetu Gminy Radziłów na 2017 r.
§ 4. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowach zawartych
pomiędzy Gminą Radziłów a Powiatem Grajewskim.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/212/17 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 marca 2016 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Klimaszewska
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