UCHWAŁA NR XVI/133/16
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy i art 220 z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911,
1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890,
2150, z 2016 r. poz. 195, 1257)
u c h w a l a s i ę , c o n a s t ę p u j e:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Bolesławiec pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w
postaci sfinansowania nakładów na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę:
1. drogi wojewódzkiej nr 297 polegającej na budowie ciągu komunikacyjnego relacji Bolesławiec - Łąka
– kwota 3.000 zł,
2. drogi wojewódzkiej nr 350 polegającej na budowie chodnika relacji Bolesławiec- Dobra – kwota 13.520
zł.
§ 2. W budżecie Gminy Bolesławiec na rok 2016, na realizację zadania, o którym mowa w § 1 zostały
zabezpieczone środki finansowe w wysokości 16.520 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy pięćset
dwadzieścia).
§ 3. W celu realizacji zadań wymienionych w § 1 zostaną zawarte stosowne umowy pomiędzy
Województwem Dolnośląskim, a Gminą Wiejską Bolesławiec.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Uziej
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Uzasadnienie
Niniejsza uchwała dotyczy zawarcia porozumień pomiędzy Województwem
a Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia Gminie Bolesławiec realizacji zadań pn:

Dolnośląskim,

1.Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297 polegającej na
budowie ciągu komunikacyjnego relacji Bolesławiec – Łąka”
2.Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 350 polegającej na
budowie chodnika relacji Bolesławiec – Dobra””
będące zadaniami własnymi Województwa Dolnośląskiego oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz
Województwa Dolnośląskiego od Gminy Bolesławiec. Porozumienia zawarte na podstawie niniejszej
uchwały określą zasady i finansowanie ww. zadań.

Id: EB80EF30-70A0-459B-9B24-2D408FC0707D. Podpisany

Strona 1

