UCHWAŁA NR XII/153/2015
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r., poz. 654, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 378, poz. 1072)
oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885; zmiany: Dz. U. z 2013, poz. 938, poz. 1646; zmiany z 2014 r.: poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626,
poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, poz. 238)
Rada Miasta Bolesławiec uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
w postaci sfinansowania 100 % nakładów na realizację zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej przy przejściu
dla pieszych w ciągu ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu – ciąg drogi wojewódzkiej nr 297” – zadanie realizowane
w formule zaprojektuj-wybuduj.
§ 2. W budżecie Gminy Miejskiej Bolesławiec na rok 2015, na realizację zadania, o którym mowa w § 1,
zostają zabezpieczone środki finansowe w dziale 600, rozdz. 60013, paragraf 6050, w wysokości 93.000 zł
(słownie złotych: dziewięćdziesiąt trzy tysiące).
§ 3. W celu realizacji zadania wymienionego w § 1 zostanie zawarte stosowne porozumienie pomiędzy
Województwem Dolnośląskim, a Gminą Miejską Bolesławiec.
§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bolesławiec do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 3.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Niniejsza uchwała dotyczy zawarcia porozumienia (umowy) pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą
Miejską Bolesławiec, w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego i powierzeniu
Gminie Miejskiej Bolesławiec realizacji zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych
w ciągu ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu – ciąg drogi wojewódzkiej nr 297” – zadanie realizowane w formule
zaprojektuj – wybuduj.
Gmina, w ramach pomocy rzeczowej, pokryje 100% kosztów opracowania dokumentacji projektowej,
wykonania robót budowlanych oraz kosztów nadzoru.
Porozumienie zawarte na podstawie niniejszej uchwały określi zasady realizacji i finansowania inwestycji,
dotyczący budowy sygnalizacji świetlnej, wzbudzanej, na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr
297, km 73+800, w mieście Bolesławiec.
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