
UCHWAŁA NR VII/77/19
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., 
poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 2077 - póź. zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 02.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Województwa Dolnośląskiego, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2. otrzymuje brzmienie: "W budżecie Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019 na wykonanie zadania, o którym 
mowa w § 1, zostają zabezpieczone środki finansowe w dziale 600, rozdz. 60013, § 2710 w wysokości 
236.671,84 zł. (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 84/100)."    

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.      

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Bierutowie. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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UZASADNIENIE

Podstawy podjęcia niniejszej uchwały są zawarte w przepisach dotyczących funkcjonowania jednostek

samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym :

"Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, mogą sobie

wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej".

Przepis w zakresie finansów wynikający z art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych stanowi: "Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację

zadań określonych odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Podjęcie

uchwały wiąże się z podpisaniem stosownej umowy pomiędzy Miastem i Gminą Bierutów a

Województwem Dolnośląskim. Udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn.: "Remont drogi

wojewódzkiej nr 451 w m. Bierutów ul. Namysłowska II w km 16+026-16+846 długość 0,820" dotyczy 50

% nakładów poniesionych w zakresie remontu chodnika. Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa

pieszych użytkowników przedmiotowej drogi.

Zmiana wysokości środków finansowych zabezpieczonych na realizację zadania wynika z konieczności

wykonania robót dodatkowych dotyczących jezdni oraz chodnika ul. Namysłowskiej. Roboty dodatkowe

dla chodnika zostały wyszacowane na kwotę 4.920,00 zł. Zgodnie z § 1 uchwały nr VI/53/19 Rady

Miejskiej w Bierutowie z dnia 28.02.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa

Dolnośląskiego, kwotę pomocy finansowej na realizację zadania należy zwiększyć o 50% wartości robót

dodatkowych, tj. o 2.460,00 zł. (słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100).
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