Projekt
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu
Na podstawie art 10 ust. 2 i art 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r, poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2077)
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Lądek - Zdrój pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu z przeznaczeniem
na wspólną realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Kłodzka w Lądku Zdroju.”
§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Lądek - Zdrój na 2019 rok, w maksymalnej wysokości 31 000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy
00/100 zł)
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków
określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Powiatem Kłodzkim a Gminą Lądek - Zdrój.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka - Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka - Zdroju
Małgorzata Bednarek
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UZASADNIENIE
W związku z tym że zadanie pn. „Odbudowa drogi

powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w

Lądku - Zdroju, km 0+050 do 0+300 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”, które
realizowane było przez Powiat Kłodzki przy udziale finansowym Gminy nie obejmowało w swoim zakresie
odbudowy

całego

odcinka

chodnika

po

prawej

stronie

w

ciągu

tej

drogi.

Gmina

Lądek - Zdrój wystąpiła z wnioskiem do Powiatu Kłodzkiego o wspólne zrealizowanie przebudowy całej
powierzchni prawostronnego chodnika. Powiat Kłodzki przystał na tę propozycję.
Burmistrz Lądka - Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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