
UCHWAŁA NR IV/35/19
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/200/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 lipca 2016 r 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/200/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego zmienionej uchwałą NR II/20/18 Rady Miejskiej 
w Trzebnicy z dnia18 grudnia 2018 r., §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Udziela się z budżetu Gminy Trzebnica pomocy rzeczowej w latach 2016 - 2019 Województwu 
Dolnośląskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulisławic”, w kwocie brutto 883 121,26 zł (słownie: 
osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia jeden i 26/100 złotych).”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 3. 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

Gmina Trzebnica, celem poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności wykonała, we własnym

zakresie i własnym kosztem budowę ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy Trzebnicą, a Sulisławicami. Część

tego ciągu przebiega w pasie drogi wojewódzkiej nr 340, która należy do Województwa Dolnośląskiego. Po

wykonaniu zadania, ciąg pieszo-jezdny zostanie przekazany dokumentem PT Województwu

Dolnośląskiemu. W związku z tym, że rozliczenie finansowe nastąpi w 2019 roku należy podjąć stosowną

uchwałę.
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