
UCHWAŁA NR XXII/225/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego z 
budżetu Gminy Drezdenko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. Uz 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.
Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego z budżetu Gminy 
Drezdenko w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zotych 00/100)
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej
w ciągu drogi woj. nr 160 w m. Drezdenko ul. Niepodległości”.

§ 2.
Pomoc finansowa, o której mowa § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Drezdenko na 2016 rok.

§ 3.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa § 1 określone zostaną
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Drezdenko a Województwem Lubuskim.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Adam Kołwzan
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Niniejsza uchwała upoważnia Burmistrza Drezdenka do zawarcia umowy w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej w ciągu drogi woj. nr 160
w m. Drezdenko ul. Niepodległości”.

Koszt odnowy nawierzchni na odcinkach od km 70 099 do km 70 283,50; od km 70 557,70 do km 71
392 oraz od km 71 392 do km 71 432 szacuje się na kwotę 650 tys. zł.

Konsekwencją udzielenia dotacji jest konieczność zawarcia umowy pomiędzy Gminą Drezdenko
a Województwem Lubuskim określającej wzajemną współpracę i współdziałanie
w zakresie realizacji w/w zadania.

Mając powyższe na uwadze uchwałę należy uznać za uzasadnioną.

UZASADNIENIE
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