
UCHWAŁA NR V/47/19
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/431/18 z dnia 26 marca 2018 roku, 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 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 2017, poz. 2077 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 1 380 850,00 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy osiemset 
pięćdziesiąt złotych 00/100), w podziale na kwotę:

1) 17 500,00 zł, która została poniesiona w 2018 roku;

2) 1 363 350,00 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 
00/100), która zostanie poniesiona w 2019 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIV/496/18 z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXVII/431/18z 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 zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla inwestycji 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 2 380 850,00 zł. Gmina Trzebnica zwróciła się do Dolnośląskiej

Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z prośbą o zwiększenie dotacji z kwoty 468 683,46 zł do

wysokości 1 000 000,00 zł, co zostało rozpatrzone pozytywnie i w związku z tym został przesłany

do podpisania aneks do porozumienia nr DSDiK/27/2018 z dnia 3 lipca 2018 r., uwzględniający

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

która będzie uwzględniała wysokość pomocy rzeczowej, udzielanej Województwu

Dolnośląskiemu:

Budżet Gminy Trzebnica: 1 380 850,00 zł, w tym:

2018 r. – 17 500,00 zł

2019 r. – 1 363 350,00 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: 2 380 850,00 zł

W związku z powyższym, uzasadnionym stało się dokonanie stosownych zmian w uchwale nr

XXXVII/431/18 z dnia 26 marca 2018 roku. Tym samym konsekwencją zmiany uchwały, będzie

zmiana porozumienia nr DSDiK/27/2018 z dnia 3 lipca 2018 r., poprzez zawarcie odpowiedniego

aneksu.
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