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Uchwala Nr XXIVl97/2016
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 4 sierpnia 2016 r.

sprawie zmiany uchwaty

Nr XXIIU168|20I6 Rady Miejskiej w

Brzesku

z

dnia

30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy linansowej dla Powiatu Brzeskiego

l0

i

ust. 2 art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (tj. Dz. U. 22016 r. poz.446), art. 216 ust. 2pktS onz art.220 ust.
I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicmych (tj. Dz. U. 22013 r. poz. 885,
z p6in. zn.) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co nastgpuje:

Na podstawie art.

$ 1.

$I

Uchwaty

Nr )OOIVI68/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2016

r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego, otrzymuje brzmienie:

,,$ 1. 1. Udziela sig Powiatowi Brzeskiemu z budZetu Gminy Brzesko pomocy finansowej

w formie dotacji celowej w kwocie 212.764,00 zl. (slownie:

dwieScie dwana6cie tysigcy
siedemset szeS6dziesiqt caery zlote 00/ I 00) z przeznaczeniem na realizzcjg zadah:
budowa chodnika wraz z kanalizaciq deszczow4 przy bylej drodze wojew6dzkiej 768
w msc. Mokrzyska (ul. Wi5lana),
budowa chodnika wraz z kanalizail4 deszczow4 pr4 drodze powiatowej nr 1433K
Mokrzyska - Bucze - Mokrzyska w msc Bucze (ul. Szyszko Bohusza),
wykonanie projekt6w na budowg chodnik6w przy drogach powiatowych nr 1437K
Jadowniki - Por4bka Uszewska (ul. Podg6rska) oraz nr 1436K Bruesko - Jadowniki
Okocim (ul. Witosa) - w trybie ZRID".
2. Pomoc finansow4 o kt6rej mowa w ust. I zostanie u&ielona z budrBtu Gminy Brzesko
na rok 2016 w kwocie 152.764,00 zl. oraz z bud2etu Gminy Brzesko na rok 2017
w kwocie 60.000,00 21.."
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Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjgcia.

Przewodniczqcy
Rady Miejskiej w Brzesku
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