Uchwała Intencyjna ……………../2017
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia ……………… 2017 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990
roku, o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z: 2016 r., poz. 446, poz. 1579,
poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z: 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191,
poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089), uchwala się co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Zabłudowie wyraża wolę udziału w ramach współpracy
z Powiatem Białostockim w wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi
powiatowej Nr 1469B na odcinku Protasy – Folwarki Małe”.
§ 2. Gmina Zabłudów zobowiązuje się do zagwarantowania środków finansowych na
wykonanie zadania inwestycyjnego o którym mowa w § 1 uchwały w wysokości:
1 500.000 zł (słownie: jeden milin pięćset tysięcy złotych).
§ 3. Środki finansowe niezbędne na pokrycie realizacji zadania wymienionego w § 1.
zostaną zabezpieczone w uchwale budżetowej Gminy Zabłudów na 2018 rok.
§ 4. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1 będą pochodziły z dotacji
celowej z budżetu Gminy Zabłudów na rok 2018.
§ 5. Upoważnia się Burmistrza Zabłudowa do zawarcia umowy z Zarządem Powiatu
Białostockiego określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji celowej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr ………………. /2017 Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia
……………………… 2017 roku w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

W dniu 30 czerwca 2017 roku na kancelarię tut. urzędu wpłynęło pismo
z Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, informujące, że istnieje możliwość
aplikowania o dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa drogi
powiatowej Nr 1469B na odcinku Protasy – Folwarki Małe” do „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
Wartość ww. zadania przewidywanego do realizacji w 2018 roku oszacowano
na 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych) przy czym przewidywana wartość
dofinansowania z budżetu Gminy Zabłudów dla Powiatu Białostockiego w roku 2018
wyniosłaby 1 500 000 (słownie: jeden milin pięćset tysięcy złotych).
Wobec powyższego zasadne jest podjęcie uchwały.

W załączeniu:
Pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku z dnia 29.06.2017 roku znak:
PZD.II.ST/D-5540/ PRGiPID/Gm. Zabłudów/1/2017

