
PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzenie Nr ……..z dnia……………
 

Uchwała  Nr          /       /2012
Rady  Powiatu w Kłobucku

z dnia            marca 2012 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Popów

Na podstawie art. 7a oraz 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.
Udziela się z budżetu Powiatu Kłobuckiego pomocy finansowej dla Gminy Popów w kwocie 150.000 zł  
z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej 679030S – ul. J. Długosza w miejscowości Popów o 
długości 540 m oraz na budowę drogi gminnej w Popowie na działkach oznaczonych w ewidencji nr  
524, 520,518 o długości 320 m.

§ 2.
Pomoc finansowa,  o której  mowa w § 1 zostanie  udzielona w formie dotacji  celowej  ze środków 
budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok.

§ 3.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Kłobuckim a gminą Popów. Do zawarcia 
umowy upoważnia się Zarząd Powiatu w Kłobucku.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Popów

W związku z umową partnerstwa pomiędzy Gminą Popów a Powiatem Kłobuckim w zaproponowanej 
uchwale proponuje się udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 150.000 zł na 
dofinansowanie  zadania  realizowanego  w  ramach  Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg 
Lokalnych 2008 – 2011 polegającego na przebudowie drogi gminnej 679030S – ul. J. Długosza w 
miejscowości  Popów o  długości  540  m oraz  na budowie  drogi  gminnej  w  Popowie  na  działkach 
oznaczonych w ewidencji nr 524, 520,518 o długości 320 m.

Szczegółowe  warunki  udzielenia,  przeznaczenia  i  rozliczenia  dotacji  zostaną  uregulowane  w 
stosownej umowie.


