
UCHWAŁA NR X/108/19
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 18 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/431/18 z dnia 26 marca 2018, w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2019 r poz. 506 ze zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r 
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/431/18 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na 
rzecz Województwa Dolnośląskiego § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, zostanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy Trzebnica na 
lata 2018 i 2019 w kwocie 1 489 639,28 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć 
tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych 28/100), w podziale na kwotę:

1) 132 000,00 zł, (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100), która została poniesiona w 2018 
roku;

2) 1 357 639, 28 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści 
dziewięć złotych 28/100), która została poniesiona w 2019 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/47/19 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXVII/431/18 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa 
Dolnośląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W wyniku rozwiązania umowy na dokumentację, której wartość wynosiła 17 500 zł i zawarcia

nowej umowy na kwotę 132 000 zł zachodzi konieczność zwiększenia wartości zadania pn.

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Milickiej,

Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica”. Koszt całkowity

inwestycji wzrósł do kwoty 2 489 639,28 zł. W związku z powyższym konieczne stało się

podpisanie aneksu do porozumienia nr DSDiK/27/2018 z dnia 3 lipca 2018 r., uwzględniającego

wyżej opisane zmiany. W celu podpisania aneksu, konieczna jest zmiana uchwały nr

XXXVII/431/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 marca 2018 r., która będzie uwzględniała

wysokość pomocy rzeczowej, udzielanej Województwu Dolnośląskiemu:

Budżet Gminy Trzebnica: 1 489 639,28 zł, w tym:

2018 r. – 132 000,00 zł

2019 r. – 1 357 639,28 zł

Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego: 1 000 000,00 zł, w tym:

2018 r. - 0,00 zł

2019 r. - 1 000 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 489 639,28 zł
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