UCHWAŁA NR LIX/396/2022
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego
Na podstawie przepisów art. 216 ust.2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zmianami1)) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala,
co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie pomocy finansowej dla Powiatu
Ząbkowickiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji
projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3162D na odcinku od drogi krajowej nr 8 do Sulisławic".
§ 2. W budżecie Gminy na rok 2022, na realizację zadania inwestycyjnego, o którym mowa
w § 1 zabezpieczono środki finansowe w dziale 600, rozdziale 60014, paragrafie 6300 w wysokości
60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
§ 3. W celu realizacji zadania wymienionego w § 1 zostanie zwarte porozumienie pomiędzy Powiatem
Ząbkowickim, a Gminą Ząbkowice Śląskie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Dominik

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 1773, 1226, 1535, 1927, 1981,
2270 oraz z 2022 r. poz. 583.
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Uzasadnienie
Niniejsza uchwała dotyczy zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Ząbkowickim, a Gminą
Ząbkowice Śląskie, w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na sfinansowanie
w wysokości 50% szacowanych kosztów opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej zadania
pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3162D na odcinku
od drogi krajowej nr 8 do Sulisławic" o długości 1650 m.
Gmina w ramach pomocy finansowej udzieli dotacji w kwocie 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100). Pozostałą część kosztów sfinansuje Powiat Ząbkowicki.
Sporządził: Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej - Jarosław Trześniak.
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