UCHWAŁA NR XXVI/307/2021
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu
Na podstawie art.10, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 60 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz
art. 216 ust. 2 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020; Dz. U. z 2020 r.
poz. 384, 374, 568, 695, 1175 i 2320)
Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu na realizację
zadania pn. „Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej 2273D - ul. Lubańska
z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu”.
§ 2. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1, w budżecie Gminy Miejskiej
Bolesławiec na 2021 rok zostały zabezpieczone środki w wysokości 500 000 zł.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady realizacji
i rozliczenia określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miejską
Bolesławiec a Powiatem Bolesławieckim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są
przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach,
a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek
samorządu terytorialnego określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego.
Mając na względzie fakt, że realizacja zadania pn. "Przebudowa skrzyżowań
drogi powiatowej 2273D - ul. Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śluzową
i Leśną",
zgodnie
z porozumieniem
intencyjnym
Nr
ORG.329/20
z dnia 6 sierpnia 2020 r., została zaplanowana na lata 2020-2021 zasadnym
stało podjęcie niniejszej uchwały.
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