
UCHWAŁA NR XXII/205/2021 
RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadania pod nazwą: „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 5311P Rososzyca – Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5703P w m. Rososzyca 
(ul. Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś na odcinku o długości ok. 

6200 m.” 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)  
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udzielić w 2021 roku Powiatowi Ostrowskiemu pomocy finansowej w kwocie 500.000,00 zł. (słownie: 
pięćset tysięcy złotych) na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P 
Rososzyca – Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5703P w m. Rososzyca (ul. Kaliska) do skrzyżowania 
z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś na odcinku o długości ok. 6200 m.” 

§ 2. Udzielić w 2022 roku Powiatowi Ostrowskiemu pomocy finansowej w kwocie 500.000,00 zł. (słownie: 
pięćset tysięcy złotych) na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P 
Rososzyca – Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5703P w m. Rososzyca (ul. Kaliska) do skrzyżowania 
z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś na odcinku o długości ok. 6200 m.” 

§ 3. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1 będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu Gminy 
Sieroszewice na rok 2021. 

§ 4. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 2 będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu Gminy 
Sieroszewice na rok 2022. 

§ 5. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną 
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Sieroszewice a Powiatem Ostrowskim. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Sieroszewice 

 
 

Rafał Bartnik 
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXII/205/2021

RADY GMINY SIEROSZEWICE

z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadania pod nazwą: „Przebudowa

drogi powiatowej nr 5311P Rososzyca – Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5703P w m. Rososzyca

(ul. Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś na odcinku o długości ok.

6200 m.”

W związku z realizacją zadania drogowego na drodze powiatowej nr 5311P położonej na terenie Gminy

Sieroszewice pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P Rososzyca – Wielowieś od skrzyżowania z

drogą nr 5703P w m. Rososzyca (ul. Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m.

Wielowieś na odcinku o długości ok. 6200 m.” Gmina Sieroszewice zabezpieczyła w budżecie na 2021

rok kwotę 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych) oraz w 2022 roku w Wieloletniej Prognozie

Finansowej na lata 2021-2025 kwotę 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem

na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej.

Zgodnie z treścią art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu może być

udzielona pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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