
UCHWAŁA NR XXXIV/295/18
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm.) i art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych  t. j. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Bolesławiec pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego w postaci 
sfinansowania nakładów na realizację zadań inwestycyjnych: 

1. utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 320 we wsi Ocice i nr 55 we wsi Nowa – kwota 
150.500 zł,

2. przebudowa drogi powiatowej nr 2295D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice - kwota 
350.000 zł.

§ 2. W budżecie Gminy Bolesławiec na rok 2017, na realizację zadania, o którym mowa w § 
1 ust. 2 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy), a w 
roku 2018 na realizację zadań, o których mowa w §1 zabezpieczono kwotę 500.500 zł (słownie złotych: pięćset 
tysięcy pięćset).

§ 3. W celu realizacji zadań wymienionych w § 1 zostaną zawarte stosowne porozumienia pomiędzy 
Powiatem Bolesławieckim, a Gminą Bolesławiec.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XXIX/252/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej
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Uzasadnienie

Niniejsza uchwała dotyczy zawarcia porozumień pomiędzy Powiatem Bolesławieckim, a Gminą
Bolesławiec w sprawie powierzenia Gminie Bolesławiec realizacji zadań będących zadaniami własnymi
Powiatu Bolesławieckiego oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Bolesławieckiego od Gminy
Bolesławiec. Porozumienia zawarte na podstawie niniejszej uchwały określą zasady i finansowanie ww.
zadań.
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