Uchwała Nr X/85/2007 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 5 września 2007 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na podjęcie współpracy i zawarcie przez Gminę Brzesko umowy
z Województwem Małopolskim na realizację zadania p.n. "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"
Na podstawie art.8 ust.2a , art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt 11 z 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

Wyraża się zgodę na podjęcie współpracy i zawarcie przez Gminę Brzesko
umowy z Województwem Małopolskim w zakresie realizacji w latach 2007 2008 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" o szacunkowej
wartości 3.049.624,34 zł. (słownie: trzy miliony czterdzieści dziewięć tysięcy
sześćset dwadzieścia cztery złote 34/100).
§2

1.Województwo Małopolskie będzie uczestniczyć w kosztach realizacji zadania
określonego w § 1 poprzez sfinansowanie 50% wartości budowy chodnika i
kanalizacji opadowej oraz 80% odnowy nawierzchni z wyłączeniem nawierzchni
na kanalizacji sanitarnej.
2.Na sfinansowanie zakresu zadania określonego w ust.1 Województwo
Małopolskie przekaże Gminie Brzesko w 2008 roku dotację w wysokości
1.942.665,48 zł. (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści dwa tysiące
sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 48/100).
§3

1.Gmina Brzesko będzie uczestniczyć w pozostałych kosztach realizacji zadania
określonego w § 1 poprzez wydatki z tytułu pomocy rzeczowej dla Województwa
Małopolskiego.
2.Pomoc rzeczowa, o której mowa w ust.1 będzie udzielona z budżetu Gminy
Brzesko w kwocie :
213.000,00 zł. (słownie: dwieście trzynaście tysięcy złotych 00/100) w 2007
roku
893.958,86 zł. (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset
pięćdziesiąt osiem złotych 86/100) w 2008 roku
§4

Po zakończeniu zadania wymienionego w § 1 Gmina Brzesko przekaże nakłady
poniesione na ich realizację Województwu Małopolskiemu.
§5

Szczegółowy zakres zadań oraz obowiązki stron, w tym wzajemne rozliczenia
finansowe określi umowa zawarta pomiędzy Województwem Małopolskim a
Gminą Brzesko, do której zawarcia upoważnia się Burmistrza Brzeska.
§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

