
UCHWAŁA NR XXIX/204/2018 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 20 lipca 2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu. 

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

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - Rada Gminy, 

działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn, po zapoznaniu się z opinią komisji Budżetowej, 

Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego – uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Udziela się Powiatowi Puławskiemu pomocy finansowej w wysokości 1209945,86 zł (słownie: 

jeden milion dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 86/100), w tym: 

1) na przebudowę drogi powiatowej nr 1519L od km 2+190,00 do km 5+515,00 realizowanej 

na terenie Gminy Żyrzyn w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 502792,86 zł (słownie: 

pięćset dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 86/100); 

2) na przebudowę drogi powiatowej nr 2515L od km 0+266 do km 12+104,35 i od km 14+508 

do km 15+990 – etap I realizowanej na terenie Gminy Żyrzyn – 534946,00 zł (słownie: pięćset 

trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych 00/100); 

3) na rozbudowę DP nr 1516L od DK 17 do DK nr 107412L w ramach partnerskiego projektu 

„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa 

lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność 

komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – 172207,00 zł (słownie: 

sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedem złotych 00/100). 

§ 2. 

Środki przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej, o której mowa w § 1 zostały zaplanowane 

w budżecie Gminy Żyrzyn na 2018 r. 

§ 3. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej oraz przeznaczenie i zasady 

rozliczenia udzielonej pomocy zostaną określone w umowie pomiędzy Powiatem Puławskim, 

a Gminą Żyrzyn. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

  



§ 5. 

Traci moc uchwała Rady Gminy Żyrzyn nr XXVIII/198/2018 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


