
PROJEKT 
Uchwała Nr ___________/2019 

Rady Gminy Michałowice 
z dnia _____________ 2019 r. 

 
 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu. 
 
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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) Rada Gminy 
Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1. 
1. Udziela się Powiatowi Pruszkowskiemu pomocy rzeczowej polegającej na wykonaniu  

przez Gminę sygnalizacji świetlnej dla pieszych w Granicy ul. Pruszkowska (droga 
powiatowa nr 3107W) na wysokości ul. Długiej. 

2. Zadanie, wymienione w ust. 1, zostanie sfinansowane w całości ze środków budżetu 
Gminy Michałowice na rok 2019, w wysokości nie wyższej niż 100.000 zł (słownie: sto 
tysięcy złotych).  

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

§ 2. 
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w porozumieniu 
pomiędzy Gminą Michałowice a Powiatem Pruszkowskim. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 

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

W związku z wnioskami mieszkańców w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na 
przejściu dla pieszych zlokalizowanego na ul. Pruszkowskiej na wysokości ul. Długiej 
w Granicy, Wójt Gminy Michałowice zabezpieczył środki w budżecie i wystąpił do Zarządu 
Powiatu Pruszkowskiego o zgodę na wykonanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej do czasu 
kompleksowej przebudowy ul. Pruszkowskiej oraz skrzyżowania z ul. Długą w Granicy.  

Ze względu na lokalizację ww. przejścia (okolice przedszkola), ograniczenie 
widoczności oraz znaczne natężenie ruchu, występuje realna potrzeba zwiększenia 
bezpieczeństwa pieszych korzystających z tego przejścia. 

Rada Gminy Michałowice, zgodnie z kompetencjami - art. 10 ust. 2 oraz art. 58 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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) może udzielić pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, będącego 
zarządcą i właścicielem drogi – ul. Pruszkowskiej (dz. nr ewid. 240/10 w Granicy), na 
realizację tej inwestycji.  

Po podjęciu niniejszej uchwały Wójt Gminy Michałowice zawrze z Powiatem 
Pruszkowskim porozumienie w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu.  


