
UCHWAŁA Nr  XXXV/4/2013 

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE 

z dnia 20 lutego 2013 r. 

 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego pn.  

"dokumentacja techniczna na przebudowę chodników dla pieszych przy drogach 
wojewódzkich na terenie Gminy Cieszanów " w 2013 roku. 

 
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 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 Miejska wyraża zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej Województwu 
Podkarpackiemu w postaci przygotowania dokumentacji technicznej na: 
1. budowę ścieżki rowerowej - ciągu pieszo-jezdnego, zatoki autobusowej i chodnika w ciągu 

drogi woj. nr 866 w km 1+085 - 1+880 str. lewa poza rowem (ciąg pieszo-jezdny), zatok 
autobusowych w km 1+045 str. lewa i 1+132 str. prawa oraz chodnika dla pieszych w km 
1+088 - 1+132 (od skrzyżowania z drogą gminną nr 105036R do projektowanej zatoki 
autobusowej) w miejscowości Dachnów, wg warunków z dnia 23-01-2012. 

2. budowę chodnika dla pieszych z lokalizacją poza rowem w ciągu drogi woj. nr 863 w km 
60+989 - 61+158 str. prawa, w km 61+154 - 61+437 str. lewa oraz urządzenie przejścia dla 
pieszych w km 61+156 w miejscowości Stary Lubliniec, wg warunków z dnia 24-01-2012. 
 

§ 2. Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w 2013 roku. na podstawie 
wykonanej dokumentacji PZDW przystąpi do przebudowy przedmiotowych chodników. 
Wartość pomocy rzeczowej to 18 000,00 zł, słownie: osiemnaście tysięcy złotych. 
 
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zawarte zostaną w umowie 
pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Cieszanów. Do zawarcia której upoważnia 
się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów, a nadzór nad 
wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


