Projekt z dnia 10 kwietnia 2019r.

UCHWAŁA Nr …………..
RADY MIASTA OSTROŁĘKI
z dnia …………………...
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzekuń na dofinansowanie realizacji
zadania majątkowego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz.U.
2019 r. poz. 506 ), art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (t.j.- Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje
§ 1.
1. Miasto Ostrołęka

udziela pomocy finansowej Gminie Rzekuń w kwocie 250 000 zł

( słownie : dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych ) na dofinansowanie zadania majątkowego pn.
„Budowa tężni solankowej w Rzekuniu".
2. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
na rok 2019.
3. Podstawą przekazania środków na realizację pomocy będzie umowa określająca
przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Rzekuń na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego

Wójt Gminy Rzekuń pismem nr IPZ.033.2.18.19 z dnia 13 marca 2019 r., doprecyzowanym
pismem z dnia 9 kwietnia 2019 r. zwrócił się o udzielenie przez miasto Ostrołękę pomocy
finansowej gminie na realizację zadania majątkowego, polegającego na budowie tężni solankowej,
zlokalizowanej w miejscowości Rzekuń na skwerze koło tzw. „czarnej dróżki” , łączącej gminę
Rzekuń i miasto Ostrołękę. W uzasadnieniu wniosku podano, iż lokalizacja tężni będzie sprzyjać
korzystaniu z niej nie tylko przez mieszkańców gminy Rzekuń ale również przez mieszkańcom
miasta Ostrołęki , zwłaszcza sąsiadującego bezpośrednio z terenem inwestycji osiedla Stacja .
W uzasadnieniu podano również, że planowany łączny koszt zadania to kwota 2 500 000 zł ,
a okres realizacji jest planowany na lata 2019-2020. Wójt Gminy nadmienił jednocześnie, iż pomoc
finansową w realizacji projektu, opiewającą na kwotę 250 000 zł zadeklarował również Powiat
Ostrołęcki.
Biorąc pod uwagę ww. argumenty, należy uznać, iż udzielenie pomocy finansowej gminie
Rzekuń w wysokości 10% planowanych łącznych kosztów inwestycji jest uzasadnione interesem
publicznym. Usytuowanie planowanej tężni solankowej, praktyczne na granicy miasta Ostrołęki
umożliwi korzystanie z niej również mieszkańcom bezpośrednio graniczącego z gminą osiedla
Stacja ale także innym mieszkańcom naszego miasta. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż na
terenie naszego miasta ani w bezpośrednim sąsiedztwie ma takiego obiektu. Tężnia solankowa pełni
rolę ogromnego inhalatorium , gdzie rozpylany jest specyficzny aerozol solankowy, którego
wdychanie ma nieocenione znaczenie w profilaktyce i leczeniu wielu schorzeń . Należy w tym
miejscu zaznaczyć, iż podejmowanie działań w zakresie ochrony zdrowia leży w zakresie zadań
własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym.
Szczegóły przekazania i rozliczenia środków, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy
miastem Ostrołęka a gminą Rzekuń.

