Projekt
z dnia 14 maja 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn: „Remont
i przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie Gminy Lewin Brzeski”
Na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Lewin Brzeski pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Brzeskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w Przeczy – droga powiatowa nr 1185 O”.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Lewin Brzeski na 2019r. w wysokości do 100.000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych).
§ 3. Zadanie będzie realizowane na podstawie stosownej umowy z Zarządem Powiatu Brzeskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Id: C0241B86-E132-43A6-B881-86A74F6CB0A1. Projekt

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego

Strona 1

Uzasadnienie
Przedstawiona uchwała jest wynikiem wcześniejszych uzgodnień z przedstawicielami Powiatu Brzeskiego
odnośnie współfinansowania budowy chodników w drogach powiatowych znajdujących się na terenie miasta
i Gminy Lewin Brzeski.
Powyższa inwestycja będzie realizowana przez Powiat Brzeski na podstawie stosownej pisemnej umowy.
Szacunkowa wartość dofinansowania z budżetu Gminy wyniesie nie więcej niż 100.000,00zł. Kwota udziału
Gminy Lewin Brzeski, tj. 100.000,00zł została zabezpieczona w planie finansowym Uchwałą Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim Nr VIII/60/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r.
Zakres zadania dotyczy przebudowy chodnika w drodze powiatowej nr 1185 O w Przeczy.
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