
UCHWAŁA NR XVIII/199/20 
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 20 lipca 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r. poz 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 
2009 r (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 

Rada Miejska w Trzebnicy 

uchwala co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Trzebnica pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu 
z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341 D w zakresie budowy 
chodnika od miejscowości Trzebnica do miejscowości Raszów gm. Trzebnica”. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona z budżetu Gminy Trzebnica na rok 2020, 
w wysokości 168 700 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych 00/100 zł). 

§ 3. Szczegółowe warunki ustalenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie pomiędzy Gminą 
Trzebnica a Powiatem Trzebnickim. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i w tym dniu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Trzebnicy 

 
 

Mateusz Stanisz 
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UZASADNIENIE

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, w znacznej części mieszkańców Gminy Trzebnica,

planuje się przyznać Powiatowi Trzebnickiemu pomoc finansową dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1341 D w zakresie budowy chodnika od miejscowości Trzebnica do

miejscowości Raszów gm. Trzebnica”. Zadanie będzie obejmowało budowę jednostronnego chodnika

szerokości 2 m na odcinku od zjazdu przy lesie bukowym do Raszowa, długości około 423 m i będzie

realizowane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę A-VIA . Adam Ozimina, ul.

Dębowa 5a, 55-120 Oborniki Śl.

W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały w celu realizacji

przedmiotowego przedsięwzięcia.
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