
UCHWAŁA NR XIII/110/2020 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 9 listopada 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu. 

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 2020 r. poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) – Rada Gminy, działając 

na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn, po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetowej, Działalności 

Gospodarczej i Mienia Komunalnego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Udzielić Powiatowi Puławskiemu pomocy finansowej w wysokości 316000,00 zł (słownie: 

trzysta szesnaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania 

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2511L w miejscowości Żerdź”. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1 zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Żyrzyn w 2021 

roku. 

§ 2. 

Podstawą przekazania przez Gminę Żyrzyn Powiatowi Puławskiemu środków określonych w § 1 

ust. 1, będzie umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków przyznanej pomocy. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach w dniu 12 października 2020 r. pismem 

nr PZD.11.10.514/69/2020 poinformował Urząd Gminy Żyrzyn, że w 2021 roku zamierza 

przystąpić do realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 2511L w miejscowości Żerdź. Koszt 

całego zadania to kwota 632000,00 zł. 

Zarząd Powiatowy Dróg w Puławach poinformował, że oczekuje od Gminy Żyrzyn pomocy 

finansowej na realizację tego zadania w wysokości 50% kosztów planowanej inwestycji, 

co stanowić będzie kwotę 316000,00 zł. 

Zarząd Powiatowy Dróg w Puławach, aby wpisać to zadanie do budżetu Powiatu Puławskiego 

na 2021 rok, oczekuje stanowiska Rady Gminy Żyrzyn w tej sprawie. 

Inwestycja dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 2511L w miejscowości Żerdź została 

wpisana do realizacji w 2021 roku do WPF, wobec czego podjęcie proponowanej uchwały jest 

zasadne. 

Zgodnie z zapisami uchwały środki w wysokości 316000,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla 

Powiatu Puławskiego zostaną zabezpieczone w budżecie 2021 roku. 


