
 

UCHWAŁA Nr  III/12/2010 

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację 

zadania pn.  Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntowych na drodze powiatowej  

nr 1648R Moszczanica - Cieszanów na odcinku od km 9+737 do km 18+444" 

w 2010 roku. 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2  

pkt 3 i 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

Nr 157, poz. 1240), 

Rada Miejska w Cieszanowie  

 uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Rada miasta wyraża zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Lubaczowskiemu   

w postaci realizacji zadania „Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntowych na drodze 

powiatowej nr 1648R Moszczanica - Cieszanów na odcinku od km 9+737 do km 18+444" 

(odcinek drogi znajdujący się na terenie Gminy Cieszanów). 

 

§ 2 

Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w 2010 roku.  

Wartość pomocy rzeczowej to 80 007,23 zł, w tym: 

        - 40 000,00 zł, (słownie: czterdzieści tysięcy, 00/100 złotych) to dotacja celowa 

udzielona Gminie przez Powiat Lubaczowski. 

 -  40 007,23 zł, (słownie: czterdzieści tysięcy  siedem, 23/100 złotych) to środki budżetu 

Gminy. 

 

§ 3 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej oraz zasady rozliczenia środków dotacji 

z budżetu Powiatu określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Gminą 

Cieszanów. Do zawarcia której upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów. 

 

§ 4 

 

Traci moc uchwała nr 72/LVIII/2010 z dnia 15 października 2010 r. udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania pn. „Uzupełnienie zaniżonych 

poboczy gruntowych na drodze powiatowej nr 1648R Moszczanica –Cieszanów na odcinku od km 

9+737 do km 18+444” w 2010 roku. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów, a nadzór nad 

wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miasta w Cieszanowie. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


