
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 ze zmianami) 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 ze zmianami) Rada 
Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 
 

§ 1.  

1. Udziela się Powiatowi Pruszkowskiemu ze środków budżetu Gminy Michałowice pomocy 
finansowej w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w formie dotacji 
celowej z przeznaczeniem na realizację zadań przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego jako zarządcy 
drogi w stosunku do drogi powiatowej nr 3115W w zakresie wykonania zabiegów poprawy 
warunków siedliskowych drzew rosnących w Alei Marii Dąbrowskiego w Komorowie. 

2. Środki określone 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.  
 
Zadania publiczne mogą być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu 
terytorialnego (art. 10 ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2022 r. poz. 
559 ze zmianami, dalej: u.s.g.). Ponadto gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu 
terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej (art. 10 ust. 2u.s.g.). Z budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu 
terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa (art. 220 ust. 1 
ustawy o finansach publicznych, Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami).  
Pomocy finansowa z budżetu Gminy Michałowice na 2022 r. w formie dotacji celowej zostanie 
przekazana Powiatowi Pruszkowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drodze 
powiatowej nr 3115W, we fragmencie znajdującym się w Komorowie, stanowiącym Aleję Marii 
Dąbrowskiej, gdzie zarządcą drogi jest Zarząd Powiatu Pruszkowskiego. W ramach 
dofinasowanych zadań zarządcy, na drzewach w Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie mają zostać 
wykonane zabiegi poprawy warunków siedliskowych drzew rosnących w pasie drogi powiatowej, 
na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ew. 744/3, obręb 
Komorów Osiedle gm. Michałowice. 
 
Rada Gminy Michałowice zgodnie z kompetencjami może udzielić pomocy finansowej Powiatowi 
Pruszkowskiemu na realizację wyżej wymienionych zadań.  
Po podjęciu niniejszej uchwały Wójt Gminy Michałowice zawrze z Powiatem Pruszkowskim 
umowę w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu.   
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