UCHWAŁA NR XLVI/520/18
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 23 października 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Trzebnickiego
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) a także art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Trzebnica pomocy rzeczowej w 2018 roku Powiatowi Trzebnickiemu
w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi Trzebnica – Biedaszków Mały – Przebudowa drogi
powiatowej 1400D – etap III” w postaci wykonania zakrycia rowu przydrożnego poprzez budowę rurociągu
o długości 280 metrów i szacunkowym koszcie 141 tys. zł, w miejscowości Komorowo.
§ 2. Podstawą udzielenia pomocy rzeczowej będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Trzebnica
a Powiatem Trzebnickim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i w tym dniu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
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UZASADNIENIE
Gmina Trzebnica, celem poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności planuje udzielić Powiatowi
Trzebnickiemu pomocy rzeczowej w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi Trzebnica –
Biedaszków Mały – Przebudowa drogi powiatowej 1400D – etap III” w postaci wykonania zakrycia rowu
przydrożnego poprzez budowę rurociągu o długości 280 metrów i szacunkowym koszcie 141 tys. zł, w
miejscowości Komorowo w związku z budową ciągu pieszo-rowerowgo przy drodze powiatowej nr 1400 D.
Dlatego też niezbędne jest zawarcie stosownego porozumienia oraz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Trzebnickiego.
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