
Projekt 
 
 

 
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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  

1. Udziela się Powiatowi Pruszkowskiemu pomocy finansowej na rozbudowę drogi nr 3129W - ul. 
Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie 
(wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Górnej. 

2. Zadanie, wymienione w ust. 1, zostanie sfinansowane w całości ze środków budżetu Gminy 
Michałowice na rok 2022, w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), oraz na rok 
2023, w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset 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 porozumieniu 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 oraz w celu poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia 
komunikacji, Powiat Pruszkowski w porozumieniu z Miastem Piastów planuje rozbudować ul. 
Dworcową w Piastowie, która w Regułach kontynuuje się jako ul. Bodycha.  Zarząd Powiatu 
Pruszkowskiego wystąpił do Wójta Gminy Michałowice o współfinansowanie rozbudowy ww. 
drogi.  

Na zlecenie i koszt Powiatu wykonano dokumentację projektową rozbudowy drogi nr 3129W - ul. 
Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie 
(wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Górnej. 

Na wniosek powiatu wprowadzono zadanie do Budżetu Gminy Michałowice, Wieloletniej 
Prognozy Finansowej oraz przygotowano projekt niniejszej uchwały.   Rada Gminy Michałowice, 
zgodnie z kompetencjami może udzielić pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu na 
realizację tej inwestycji.  

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