
Uchwała Nr X/83/2007 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 5 września 2007 roku 

 
w sprawie: 
zmiany uchwały Nr IX/71/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 czerwca 
2007 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Brzeskim na budowę 
chodników przy drodze powiatowej nr 1443K w Poręba Spytkowska - Bochnia w 
miejscowości Poręba Spytkowska i drodze powiatowej nr 1340K Mokrzyska - 
Radłów w miejscowości Szczepanów 
 
Na podstawie art.8 ust.2a, art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 z późn. zm.) oraz art.167 ust.2 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w 
związku z art.19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115, zm. Nr 23, poz.136), Rada 
Miejska w Brzesku uchwala, co następuje: 

§ 1 
 
 
W uchwale Nr IX/71/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 czerwca 2007 r. w 
sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Brzeskim na budowę chodników przy 
drodze powiatowej nr 1443K w Poręba Spytkowska - Bochnia w miejscowości 
Poręba Spytkowska i drodze powiatowej nr 1340K Mokrzyska - Radłów w 
miejscowości Szczepanów zmienia się treść § 1 nadając mu brzmienie: 
"§ 1. 1. Postanawia się zawrzeć porozumienie z Powiatem Brzeskim na realizację 
w latach 2007 - 2008 zadań inwestycyjnych pn.:  
1)"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska - 
Bochnia w miejscowości Poręba Spytkowska" o szacunkowej wartości 
335.000,00 zł. 
2)"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340K Mokrzyska - Radłów w 
miejscowości Szczepanów" o szacunkowej wartości 271.000,00 zł.  
przy założeniu finansowania inwestycyjnego w 50% przez Powiat Brzeski a w 
50% przez Gminę Brzesko poprzez wydatki z tytułu pomocy rzeczowej 
udzielanej Powiatowi Brzeskiemu". 
2. Pomoc rzeczowa na zadania inwestycyjne wymienione w ust.1 zostanie 
udzielona Powiatowi Brzeskiemu z budżetu Gminy Brzesko w kwocie nie 
przekraczającej: 
105.000,00 zł. (słownie: sto pięć tysięcy złotych) w 2007 r. 
183.000,00 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) w 2008 r.  

§ 2 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 3 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 


