
UCHWAŁA NR XIV/135/2015
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pt. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy 
drogi wojewódzkiej nr 160 od km 70+621,50 do km 80+902,50 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku 

Drezdenko-Rąpin” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie 
Gminy Drezdenko na rok 2017

Na podstawie art.10 ust. 2 i art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                           
(t.j. Dz.U.2015.1515) oraz art. 220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (t.j 
Dz.U.2013.885 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchyla sięUchwałę nr XIII/114/2015  Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pt. „Wykonanie 
dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 od km 70+621,50 do km 80+902,50 w zakresie 
ścieżki rowerowej na odcinku Drezdenko-Rąpin” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków 
finansowych w budżecie Gminy Drezdenko na rok 2017

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2015 roku Rada Miejska w Drezdenku podjęła uchwałę nr XIII/114/2015 w

sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pt.

„Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 od km 70+621,50

do km 80+902,50 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku Drezdenko-Rąpin” oraz zabezpieczenia

na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Drezdenko na rok 2017.

Podjęcie takiej uchwały, ze względu na procedury budzetowe, możliwe będzie dopiero w roku

poprzedzającym rok udzielenia pomocy, czyli w 2016 roku.

Mając powyższe na uwadze uchylono uchwałę podjętą w roku 2015.
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