UCHWAŁA NR LX/401/2018
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 6 sierpnia 2018 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 2018 r, poz. 994) 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 zadań pod nazwą:
1) „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.]”,
2) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. M. Konopnickiej w Lądku - Zdroju”.
§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Lądek - Zdrój na 2018 rok, w łącznej wysokości 175 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy
00/100 zł) z przeznaczeniem:
1) dla zadania określonego w § 1 pkt 1 wysokość dotacji wyniesie 127 292,00 zł,
2) dla zadania określonego w § 1 pkt 2 wysokość dotacji wyniesie 47 708,00 zł.
§ 3. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej Lądka - Zdroju nr LV.349.2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu oraz nr LVII.378.2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu.
§ 4. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków
określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Powiatem Kłodzkim a Gminą Lądek - Zdrój.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka - Zdroju.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka - Zdroju
Małgorzata Bednarek
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UZASADNIENIE
Rada Miejska Lądka - Zdroju uchwałą nr LVII.378.2018 z dnia 30.05.2018 r. W sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Kłodzkiemu postanowiła udzielić Powiatowi Kłodzkiemu z budżetu Gminy Lądek Zdrój pomocy finansowej na wspólną realizację zadania 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.]” w
formie dotacji celowej w kwocie 75 000,00 zł. W przeprowadzonym przez Powiat Kłodzki postępowaniu
przetargowym na powyższe zadanie wpłynęła jedna oferta na kwotę 1 272 916,05 zł., która przewyższała
środki finansowe założone w budżecie Powiatu Kłodzkiego. Powiat uzyskał pozytywną odpowiedź MSWiA
na wniosek w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa do kwoty 1 018 322,00 stanowiącej 80%
wartości zadania. Udział finansowy Gminy Lądek - Zdrój miałby wynieść 10% wartości zadania tj. kwotę
127 292,00 zł. Aby zapewnić udział finansowy Gminy w realizacji powyższego zadania Starosta Kłodzki
wyszedł z propozycją, aby w bieżącym roku zrezygnować z realizacji zadania pn. "Odbudowa drogi
powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 2+500 do 3+000" a zwolnione środki finansowe Gminy w
wysokości 100 000,00 zł. przeznaczyć w kwocie:
- 52 292,00 zł na brakujący udział finansowy w zadaniu 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.]”
- 47 708,00 zł. na udział finansowy w zadaniu pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. M.
Konopnickiej w Lądku - Zdroju.
Burmistrz Lądka - Zdroju przychylił się do powyższej propozycji Starosty Kłodzkiego. Przebudowa
przedmiotowych ciągów komunikacyjnych zwiększy bezpieczeństwo oraz komfort ich użytkowników
Zadania będą realizowane przez Powiat Kłodzki.

Burmistrz Lądka - Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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