Projekt
z dnia 16 czerwca 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem
na realizację zadania pn.:"Przebudowa skrzyżowania ulic Lipowa, Wolności i pl. Mariański w Lądku Zdroju"
Na podstawie art 10 ust. 2 i art 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Lądek - Zdrój pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu z przeznaczeniem
na wspólną realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa, Wolności i pl. Mariański w Lądku
- Zdroju”
§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Lądek - Zdrój na 2020 rok, w wysokości 50 % kosztów realizacji zadania.
§ 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 ze złym stanem technicznym skrzyżowania ulic Lipowej, Wolności i pl. Mariański, Burmistrz
Lądka - Zdroju wystąpił w z wnioskiem do Powiatu Kłodzkiego o wspólną realizację przebudowy tego
skrzyżowania. Jest to tym bardziej zasadne, mając na uwadze realizowaną przez Gminę inwestycję
dotyczącą przebudowy ul. Wolności w Lądku - Zdroju. Powiat Kłodzki przystał na propozycję wspólnej
realizacji przebudowy tego skrzyżowania.
Burmistrz Lądka - Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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