
 
UCHWAŁA Nr 20/XX/08  

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE 
z dnia 28 marzec 2008 r. 

 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego 
na realizację zadania publicznego. 
 
 

Na podstawie art.10 ust.2, art.18 ust.1 i art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,  
z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  
o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

 
Rada Miejska w Cieszanowie  

 uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Udziela się pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w wysokości 
100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach 
wojewódzkich na terenie gminy Cieszanów w 2008 roku: 

1). remont nawierzchni chodników: 
  -  m. Dachnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – BełŜec; km 39+539 – 39+665,    
     strona prawa; 
  -  ul. Sobieskiego w m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław –  
     BełŜec; km 44+094 – 44+231, strona prawa; 
  -  ul. Skorupki w m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki – Cieszanów;  
     km 68+160 – 68+347, strona lewa; 

    w kwocie 80 000,00 zł. 

2). budowa chodnika dla pieszych w m. Dachnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 
     Dachnów –Budomierz – granica państwa, od wjazdu do fabryki mebli do końca  
     miejscowości, strona lewa; 

    w kwocie 20 000,00 zł. 
§ 2 

Kwota dotacji nie moŜe przekroczyć 50 % wartości realizowanego pełnego zakresu 
rzeczowego robót i prac projektowych. 
 

§ 3 
UpowaŜnia się  Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do zawarcia stosownej do sprawy 
umowy z Województwem Podkarpackim. 
 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 
 

§ 5 
Traci moc uchwała nr 13/XIX/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 


