UCHWAŁA NR VI/XXVIII/403/22
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Wejherowa na budowę ulicy Parkowej i ulicy
Zamkowej wraz z zagospodarowaniem działki 7/2 i 8 obr. 17 w Wejherowie wraz z robotami
towarzyszącymi
Na podstawie: art. 12 pkt 8 lit. h i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 528) w związku z art. 220 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),
Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala co następuje:
§ 1.
Udziela się z budżetu Powiatu Wejherowskiego pomocy finansowej dla Gminy Miasta Wejherowa
z przeznaczeniem na „Budowę ulicy Parkowej i ulicy Zamkowej wraz z zagospodarowaniem działki 7/2
i 8 obr. 17 w Wejherowie wraz z robotami towarzyszącymi”.
§ 2.
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
Powiatu Wejherowskiego na 2022 rok w wysokości 2.300.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy
złotych 00/100).
§ 3.
Zasady przeznaczenia, przekazania i rozliczenia dotacji określi umowa zawarta pomiędzy Powiatem
Wejherowski i Gminą Miasta Wejherowa.
§ 4.
Upoważnia się Zarząd Powiatu Wejherowskiego do podpisania z Gminą Miasta Wejherowa umowy
dotyczącej realizacji zadania określonego w § 1.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego
Józef Reszke
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UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o
finansach publicznych gminy i powiaty mogą współdziałać ze sobą w realizacji swoich zadań oraz udzielać
sobie wzajemnie pomocy, w tym pomocy finansowej.
Biorąc pod uwagę wspólną inicjatywę wykonania rozbudowy dróg na obszarze Gminy Miasta
Wejherowa, podjęcie uchwały w tej sprawie jest zasadne.
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