UCHWAŁA Nr XXIII/192/2017
Rady Gminy Sochocin
z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm. )
Rada Gminy Sochocin uchwala co następuje:
§ 1. Udzielić Powiatowi Płońskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
pn. „ Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim
poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi
powiatowej Nr 3034 W Szymaki – Smardzewo – Sochocin Kolonia”. Pomoc finansowa zostaje
udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2017 rok w wysokości 585 791,00 zł
(słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych ) .
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczania środków, o których
mowa w § 1 określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Sochocin a Powiatem Płońskim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/192/2017
Rady Gminy Sochocin
z dnia 23 maja 2017 roku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego

Rada Gminy Sochocin przeznaczyła kwotę 585 791,00 zł. na pomoc finansową dla Powiatu
Płońskiego na realizację zadania „ Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej
w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią
TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3034 W Szymaki – Smardzewo – Sochocin Kolonia”.
Koszt realizacji inwestycji 4 066 588,67 zł, w tym dofinansowanie 1 723 430,00 zł. Wkład własny
w wysokości 2 343 158,67 zł.
Rada Gminy w związku z tym, że wspomniany odcinek drogi znajduje się na terenie Gminy Sochocin
i wymaga modernizacji udziela dofinansowania kosztów realizacji inwestycji tj. 50% wkładu
własnego.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczania dotacji celowej określi
umowa zawarta pomiędzy Gminą Sochocin a Powiatem Płońskim.

