
Uchwała Nr XXVIII/205/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
 z dnia 3 września 2008 r.

w sprawie : współdziałania z Województwem Małopolskim w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego 
pn.  „Modernizacja  odcinków  dróg  wojewódzkich  –  odnowa  nawierzchni  na  drodze 
wojewódzkiej nr 768 w Brzesku ul.Solskiego wraz  z remontem chodnika, budową kanalizacji 
deszczowej  oraz  budową  ronda  na  skrzyżowaniu  ul.Solskiego  z  ulicami  Szczepanowską 
i Okulickiego” oraz udzielenia Województwu  Małopolskiemu pomocy rzeczowej  

Na podstawie art.8 ust.2a, art.10 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.), art.167 ust.2 pkt 5 oraz art.175 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.)  Rada 
Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:

§ 1.

W ramach współdziałania z Województwem Małopolskim w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
„Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 
w Brzesku ul.Solskiego wraz  z remontem chodnika,  budową kanalizacji  deszczowej oraz budową 
ronda na skrzyżowaniu ul.Solskiego z ulicami Szczepanowską i Okulickiego”  postanawia się udzielić 
Województwu Małopolskiemu pomocy rzeczowej w postaci wykonanego zadania o wartości  2.407.516 zł. 
(słownie: dwa miliony czterysta siedem tysięcy pięćset szesnaście złotych 00/100). 

§ 2.

Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona z budżetów Gminy Brzesko na lata 2008 – 2010 
w następujących kwotach:
2008 r. -    118.016 zł.
2009 r. - 1.144.750 zł.
2010 r. - 1.144.750 zł.

§ 3.

Po zakończeniu zadania wymienionego w § 1 Gmina Brzesko przekaże łączne nakłady poniesione na jej 
realizację Województwu Małopolskiemu.

§ 4.

Zakres  zadania  oraz  obowiązki  stron,  w  tym  wzajemne  rozliczenia  finansowe  określi  umowa  zawarta 
pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Brzesko, do której zawarcia upoważnia się Burmistrza 
Brzeska.



§ 5.

Traci moc uchwała Nr  X/85/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 września 2007 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na podjęcie współpracy i zawarcie przez Gminę Brzesko umowy z Województwem Małopolskim na 
realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 w Brzesku wraz z przebudową 
chodników  i  wymianą  części  krawężników,  budową  sieci  kanalizacji  deszczowej  w  Brzesku  przy 
ul.Solskiego” zmieniona uchwałą Nr XV/110/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 listopada 2007 r. 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


