
Uchwała Nr IV/16/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej

Samorządowi Powiatu Puławskiego na zadania inwestycyjne

realizowane w 2011 roku

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz

art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Gminy, działając na wniosek Wójta

Gminy Żyrzyn uchwala, co następuje:

§ 1

1.Postanawia się udzielić pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Puławskiego

na następujące zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku:

1)wykonanie modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Borysów,

2)budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Osiny,

3)opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację mostu w Żerdzi na

drodze powiatowej,

4)dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla potrzeb Państwowej

Straży Pożarnej w Puławach.

2.Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Puławskiego

w postaci dokumentacji technicznej na realizowaną w 2011 roku budowę

chodnika i rowu przydrożnego przy drodze powiatowej w Osinach.

§ 2

1.Na zadanie określone w § 1 ust. 1 zostały zabezpieczone środki w budżecie

gminy na 2011 rok w kwocie 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia

tysięcy złotych), z tego:

1)na remont drogi w Borysowie - 100.000,00 zł,

2)budowę chodnika w Osinach - 50.000,00 zł,

3)opracowanie dokumentacji na modernizację mostu w Żerdzi - 20.000,00 zł,

4)dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Państwowej Straży

Pożarnej w Puławach - 50.000,00 zł.

2.Realizacja inwestycji określonych w § 1 nastąpi w 2011 roku.

§ 3



Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia porozumienia w imieniu Gminy Żyrzyn

z Zarządem Powiatu działającym w imieniu Powiatu Puławskiego w przedmiocie

określenia warunków realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


