
Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  

1. Udziela się Powiatowi Pruszkowskiemu pomocy finansowej na budowę sygnalizacji świetlnej wraz 
z doświetleniem przejść dla pieszych w Pruszkowie i Pęcicach na skrzyżowaniu drogi nr 3116W - 
ul. Aleja Armii Krajowej i Pęcickiej z ul. Ireny i ul. Kwiatów Polnych . 

2. Zadanie, wymienione w ust. 1, zostanie sfinansowane w całości ze środków budżetu Gminy 
Michałowice na rok 2022, w wysokości 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). 

3. Środki przeznaczone na sfinansowanie zadania wymienionego w ust. 1 będą pochodzić 
z dochodów własnych Gminy Michałowice. 

§ 2.  

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie pomiędzy Gminą 
Michałowice a Powiatem Pruszkowskim. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Pruszkowskiemu. 

W związku z wnioskami mieszkańców o poprawę bezpieczeństwa i usprawnienie wyjazdu 
z ul. Ireny, Wójt Gminy Michałowice wystąpiła do Zarządu Powiatu Pruszkowskiego 
o wprowadzenie systemu zarządzania ruchem drogowym na tym skrzyżowaniu. Starostwo 
wprowadziło zadanie i  rozpoczęło postępowanie przetargowe. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 
pismem WID.7011.2.1.2022.RB z 14.09.2022 r. zwrócił się do Gminy Michałowice z prośbą 
o partycypację w kosztach realizacji ww. zadania. 

Zgodnie z kompetencjami, Rada Gminy Michałowice, niniejszą uchwałą może udzielić 
pomocy finansowej na realizację zadania.  

Na podstawie powyższego Wójt Gminy przedkłada projekt uchwały. 
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