UCHWAŁA NR XLVIII/396/2014
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 26 lutego 2014 r.
zmieniająca uchwałę nr XXXI/252/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318) oraz
art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646)
Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXI/252/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego, § 2 otrzymuje brzmienie: "§2.
W budżecie Gminy na rok 2014, na wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1, zostają
zabezpieczone środki finansowe w dziale 600, rozdz. 60013, paragraf 6050, w wysokości 54 699 zł
(słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)".
§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bolesławiec do zawarcia aneksu, do porozumienia z dnia
15.05.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec realizacji zadania pn.: „Budowa
ciągu pieszo – rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki
w m. Bolesławiec” w zakresie opracowania dokumentacji technicznej będącego zadaniem własnym
Województwa Dolnośląskiego oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego
od Gminy Miejskiej Bolesławiec.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Niniejsza uchwała dotyczy upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia aneksu do porozumienia
z dnia 15.05.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec realizacji zadaniapn.:
„Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul.
Kościuszki w m. Bolesławiec” w zakresie opracowania dokumentacji technicznej będącego zadaniem
własnym Województwa Dolnośląskiego oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa
Dolnośląskiego od Gminy Miejskiej Bolesławiec W ramach pomocy rzeczowej, Gmina Miejska
Bolesławiec pokryje 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej, budowy ciągu pieszorowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w m. Bolesławiec.
Aneks zawarty na podstawie niniejszej uchwały zmienia termin realizacji zadania z roku 2013 na rok
2014.
Konieczność zmian podyktowana jest niemożnością opracowania pełnobranżowej dokumentacji
projektowo – kosztorysowej w roku 2013, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia rozwiązań
projektowych z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu.
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