
UCHWAŁA NR XXXV/…/21 

RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH 

z dnia 26 lutego 2021 roku 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu  

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 

i 2, art. 250 i art. 251 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020,  Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2020 

r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) Rada Miejska w Łapach 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się z budżetu Gminy Łapy pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu z 

przeznaczeniem na dofinansowanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji 

gruntów i budynków oraz opracowaniem mapy zasadniczej dla obrębu Płonka-Strumianka. 

 

§ 2 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze 

środków budżetu na 2021 rok w wysokości 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

 

 §3 

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowej, w tym: wysokość dotacji, cel lub opis 

zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji, termin 

wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2021 roku, termin i sposób 

rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej 

zostaną określone w umowie pomiędzy Powiatem Białostockim a Gminą Łapy. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie: 

 

W roku 2021 Powiat Białostocki planuje kontynuację prac geodezyjnych w zakresie 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Proponowany przez Gminę Łapy obręb do 

wykonania prac to Płonka-Strumianka. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok zakłada wprowadzenie do 

budżetu środków w wysokości 10.000,- zł w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, paragrafie 2710 Dotacja celowa na pomoc 

finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących. 


