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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Hrubieszowskiemu 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIV/194/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Hrubieszowskiemu § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej Powiatowi Hrubieszowskiemu w zakresie realizacji 
robót przez Miejską Służbę Drogową w Hrubieszowie polegającej na remoncie następujących 
chodników oraz budowy zatoki parkingowej w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej 
Hrubieszów: 

1) ul. Adama Mickiewicza - wartość pomocy wynosi 41 397,38 zł; 

2) ul. Narutowicza - wartość pomocy wynosi 4 655,48 zł; 

3) ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" - wartość pomocy wynosi 22 841,73 zł; 

4) zatoki parkingowej przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" - wartość pomocy wynosi 
12 263,71 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady  
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Uzasadnienie

Uchwałą nr XXIV/194/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r. Rada Miejska w Hrubieszowie postanowiła
o udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi Hrubieszowskiemu w zakresie realizacji robót przez Miejską
Służbę Drogową w Hrubieszowie polegającej na remoncie chodników przy ul. Adama Mickiewicza, ul.
Narutowicza oraz ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala".

W w/w uchwale nie została zaplanowana budowa zatoki parkingowej przy ul. mjr. Henryka
Dobrzańskiego „Hubala”.

W dniu 1 października 2020 r. do Urzędu Miasta wpłynęło pismo z Powiatowego Zarządu Dróg
w Hrubieszowie, w którym określony został koszt budowy zatoki parkingowej przy ul. mjr. Henryka
Dobrzańskiego „Hubala” z prośbą o częściowe zabezpieczenie środków na ten cel przez Gminę Miejską
Hrubieszów. Całkowita wartość budowy zatoki parkingowej przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
została oszacowana na kwotę 27 086,26 zł. Szacowana wartość pomocy rzeczowej ze strony Gminy
Miejskiej na ten cel, wskazana w załączonym przez PZD kosztorysie inwestorskim, została określona na
kwotę 12 263,71 zł.

Pomoc rzeczowa zostanie udzielona w formie robót realizowanych przez Miejską Służbę Drogową
przy użyciu materiałów budowlanych zakupionych przez Powiat Hrubieszowski.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wykonywanie zadań
publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
Stosownie do ust. 2 ww. art. gminy mogą udzielać pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego,
w tym pomocy finansowej. Ponadto art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych mówi, że wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację
zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla
innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 220 ust. 1 ww. ustawy z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie
dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia pomocy rzeczowej jest umowa.

Remontowany chodnik oraz zatoka parkingowa położone są na nieruchomościach będących w zarządzie
Powiatowego Zarządu Dróg. Remont oraz ww. budowa mają na celu poprawę nawierzchni umożliwiającą
bezpieczne przemieszczanie się pieszych, oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Biorąc powyższe pod uwagę niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Powiatowi Hrubieszowskiemu na ww. zadanie.

Imię i nazwisko,
stanowisko

Data Podpis

Sporządził (a): MARIUSZ BIRONT
Kierownik Miejskiej Służby
Drogowej w Hrubieszowie

16.10.2020

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

16.10.2020

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:

ANNA FRĄCZEK
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

16.10.2020

Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

16.10.2020

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu):

MARTA WOŹNICA
Skarbnik Miasta

16.10.2020

Zatwierdzono przez Burmistrza: MARTA MAJEWSKA
Burmistrz Miasta

16.10.2020
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