
UCHWAŁA  Nr  
Rady Miasta Hajnówka
z dnia   ….. czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej   Powiatowi  Hajnowskiemu

Na podstawie  art.10  ,art.18  ust.2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579, poz.1948; z 2017r. poz.730, poz.935 ) oraz art.216
ust.2 pkt 5, art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2016
poz.1870,  poz.1948,  poz.1984,  poz.2260;  z  2017r.  poz.60,  poz.191,  poz.659,  poz.933,  poz.935)
Rada Miasta   uchwala, co następuje:

 
§  1.  Udziela  się  z  budżetu  miasta  Hajnówka pomocy  finansowej  Powiatowi  Hajnowskiemu z
przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie  miasta  Hajnówka
oraz opracowanie dokumentacji  technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 2323B o długości
ok. 3km ul. Górnej i ul. Wrzosowej .

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków
budżetu miasta  w 2017 roku w wysokości   939.780zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

 
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zawarcia umowy określającej warunki, przeznaczenie i
zasady rozliczenia środków finansowych.

 
§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 
§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

        Jakub Ostapczuk



UCHWAŁA  Nr   
Rady Miasta Hajnówka
z dnia    2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej   Gminie Hajnówka

    Na podstawie art.10 ,art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579, poz.1948; z 2017r. poz.730, poz.935 ) oraz art.216
ust.2 pkt 5, art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2016
poz.1870,  poz.1948,  poz.1984,  poz.2260;  z  2017r.  poz.60,  poz.191,  poz.659,  poz.933,  poz.935)
Rada Miasta   uchwala, co następuje:

 
§ 1. Udziela się z budżetu miasta Hajnówka pomocy  finansowej Gminie Hajnówka z przeznaczeniem na
przebudowę  drogi  gminnej  nr108549B  od  drogi  powiatowej  nr  1652B  Poryjewo  –  Orzeszkowo  do
Zatrościniec i nr 108550B Zatrościniec – Podrościniec od km 0+000,00 do 858,00 – etap II w Orzeszkowie .

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1  zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
miasta  w 2017 roku w wysokości  160.000zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

 
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zawarcia umowy określającej warunki, przeznaczenie i zasady
rozliczenia dotacji celowej.

 
§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 
§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady

        Jakub Ostapczuk



UCHWAŁA  Nr  ….....
Rady Miasta Hajnówka
z dnia   … 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej   Gminie Białowieża

Na podstawie  art.10  ,art.18  ust.2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579, poz.1948; z 2017r. poz.730, poz.935 ) oraz art.216
ust.2 pkt 5, art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2016
poz.1870,  poz.1948,  poz.1984,  poz.2260;  z  2017r.  poz.60,  poz.191,  poz.659,  poz.933,  poz.935)
Rada Miasta   uchwala, co następuje:

 
§ 1. Udziela się z budżetu miasta Hajnówka pomocy  finansowej Gminie Białowieża z przeznaczeniem na
rozbudowę ul. Nowej droga gminna nr 108627B w Białowieży na odcinku od km 0+218 do km 0+694 – etap
I.

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1  zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
miasta  w 2017 roku w wysokości  165.000zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

 
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zawarcia umowy określającej warunki, przeznaczenie i zasady
rozliczenia dotacji celowej.

 
§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 
§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady

        Jakub Ostapczuk



Uzasadnienie do podjęcia uchwał:
– w sprawie pomocy finansowej Powiatowi  Hajnowskiemu
– w sprawie pomocy finansowej Gminie Hajnówka
– w sprawie pomocy finansowej Gminie Białowieża

Zgodnie z art.10 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym, gminy mogą udzielać pomocy, w
tym finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Art.220 ustawy z  dnia  27  sierpnia  2009r.  o  finansach publicznych precyzuje,  iż  pomoc
finansowa  udzielana  z  budżetu  miasta  innym  jednostkom  samorządu  terytorialnego  ma  formę
dotacji  celowej  lub  pomocy  rzeczowej.  Zgodnie  z  art.216  ust.2  pkt  5  ustawy  o  finansach
publicznych udzielenie tego rodzaju pomocy wymaga uprzedniej podjęcia uchwały rady, a po jej
podjęciu zawarcia pomiędzy gminami umowy. W uchwale budżetowej zaplanowane zostały środki
na wydatki związane z:

1) przebudową dróg powiatowych na terenie miasta Hajnówka ,
2) przebudową drogi gminnej nr108549B od drogi powiatowej nr 1652B Poryjewo – Orzeszkowo do

Zatrościniec  i  nr  108550B Zatrościniec  – Podrościniec  od km 0+000,00 do 858,00 – etap II  w
Orzeszkowie ,

3) rozbudową ul. Nowej droga gminna nr 108627B w Białowieży na odcinku od km 0+218 do km
0+694 – etap I.

W 2016 roku podjęte  zostały uchwały intencyjne  w sprawie  dofinansowania  zadań w zakresie
przebudowy  ulic,  dróg  w  ramach  programu  wieloletniego  pn  „Program  rozwoju  gminnej  i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. zarówno w/w gminy jak i miasto uzyskało
dofinansowanie  na  realizację  powyższych  zadań.  Powiat  hajnowski  partycypuje  w  kosztach
przebudowy ul.  Nowowarszawskiej  w wysokości  892.279,32zł,  Gmina Hajnówka w wysokości
160.000zł  oraz  Gmina  Białowieża  w wysokości  165.000zł.  Gmina  Miejska  Hajnówka  również
partycypuje w kosztach przebudowy ulic, i dróg w tych samych wysokościach. Dodatkowo Miasto
planuje dofinansowanie opracowanie dokumentacji  technicznej przebudowy drogi powiatowej nr
2323B o długości ok. 3km ul. Górnej i ul. Wrzosowej w kwocie 47.500zł.

Burmistrz Miasta 
   Jerzy Sirak


