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UCHWAŁA NR LV/385/2010
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały 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. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 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. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 
146) Rada Miejska w Brzesku uchwala , co następuje: 

§ 1. 

W uchwale 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, zmienionej Uchwałą Nr XLV/320/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 
sierpnia 2009 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 kwotę 2.407.516 zł. (słownie: dwa miliony czterysta siedem tysięcy pięćset szesnaście złotych 
00/100) zastępuje się kwotą 2.500.000 zł. (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100). 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona z budżetów Gminy Brzesko na lata 2007 – 
2010 w następujących kwotach: 

2007 r. - 74.184,00 zł. 

2008 r. - 23.664,92 zł. 

2009 r. - 1.144.748,69 zł. 

2010 r. - 1.257.402,39 zł.” 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku 
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