UCHWAŁA NR XLV/325/2017
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sławieńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
pod nazwą "Remont drogi powiatowej nr 3746Z wraz z remontem poboczy"
Na podstawie: art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935,
1089)
Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Powiatowi Sławieńskiemu pomocy finansowej w wysokości 180.000 zł, stanowiącej
dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 3746Z wraz z
remontem poboczy”.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Sławno na 2017 r.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz rozliczenie dotacji określone zostaną w umowie
podpisanej pomiędzy Gminą Sławno a Powiatem Sławieńskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Sławno
Marta Hołowata

Id: 5B3247D6-AD8C-448C-9403-371528CC0692. Uchwalony

Strona 1

Uzasadnienie
Zadanie inwestycyjne polega na remoncie poboczy wzdłuż drogi powiatowej nr 3746Z oraz remoncie tej
drogi od końca nowej nakładki bitumicznej w miejscowości Brzeście do skrzyżowania z drogą powiatową w
miejscowości Janiewice na odcinku 1,52 km. Remont poboczy wykonany zostanie w technologii destrukt
asfaltowy spryskany emulsją asfaltową, a remont drogi polegał będzie na wykonaniu podwójnego
powierzchniowego utrwalenia grysami bazaltowymi wraz z zastosowaniem emulsji modyfikowanej.
Mając na uwadze, że z drogi korzystają przede wszystkim mieszkańcy naszej gminy proponuje się wesprzeć
przedmiotową inwestycję środkami pochodzącymi z budżetu Gminy Sławno w kwocie 180 tys. zł.
W oparciu o art. 216 ust. 2 pkt 5) ustawy o finansach publicznych: wydatki budżetu jednostki samorządu
terytorialnego mogą zostać przeznaczone na pomoc rzeczową lub finansową dla innej jednostki samorządu
terytorialnego, pod warunkiem określenia zakresu pomocy w odrębnej uchwale organu stanowiącego jst.
Wydatki na przedmiotowe przedsięwzięcie zostały zabezpieczone w budżetu Gminy Sławno na 2017 rok.
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