UCHWAŁA Nr XXII/181/2017
Rady Gminy Sochocin
z dnia 31 marca 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 wykonanie
dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa mostu JNI 30002807 przez rzekę Łydynia
wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin-Konradowo-Malużyn”.
Pomoc finansowa zostaje udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2017 rok w
wysokości 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy 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
Uchwały Nr XXII/181/2017
Rady Gminy Sochocin
z dnia 31 marca 2017 roku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego

Rada Gminy Sochocin przeznaczyła kwotę 75 000,00 zł. na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego
z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa mostu
JNI 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W SochocinKonradowo-Malużyn” Kwota udzielonej pomocy będzie stanowiła 50% kosztów wykonania
dokumentacji projektowej.
Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji projektowej wynosi 150 000,00 zł.
Rada Gminy w związku z tym, że wspomniany odcinek drogi znajduje się na terenie Gminy Sochocin
i wymaga modernizacji udziela dofinansowania kosztów na przygotowanie dokumentacji
projektowej.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczania dotacji celowej określi
umowa zawarta pomiędzy Gminą Sochocin a Powiatem Płońskim.

