
Druk Rady Miasta Nr 27/2021 

Projekt uchwały 

 

UCHWAŁA Nr  /2021 

 

RADY MIASTA ŁAŃCUTA 

 

 z dnia 2021 r. 

  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego 

 

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

r. o  samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) 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 2021 r. poz. 305) Rada Miasta  Łańcuta  uchwala, co następuje: 

 

 § 1. 1 Udziela się z budżetu Miasta Łańcuta pomocy finansowej dla Powiatu 

Łańcuckiego w roku 2021 w wysokości nie większej niż 20 000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), na wykonanie dokumentacji technicznej dla 

zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1527R ul. Traugutta w Łańcucie – 

budowa chodnika”. 

 

 § 2. 1 Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1 

niniejszej uchwały, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Miastem Łańcut, 

a Powiatem Łańcuckim. 

 

 2. Do zawarcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 upoważnia się Burmistrza 

Miasta Łańcuta.  

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/158/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 

marca 2020 r.  

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Burmistrz: Rafał Kumek 
  



UZASADNIENIE 

 

do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego 

 

Droga ul. Traugutta w Łańcucie należy do kategorii dróg powiatowych, których 

właścicielem jest Powiat Łańcucki. Właściciel drogi zamierza wykonać chodnik dla 

pieszych przy ww. drodze na odcinku od budynku komendy policji do granic miasta. 

W pierwszej kolejności wykonana zostanie dokumentacja techniczna na 

przedmiotowe zadanie, której planowany koszt wynosi 40 000,00 zł. W ramach 

współpracy Miasto Łańcut przeznaczy 20 000,00 zł na to zadanie. 

Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze 

współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z tym 

zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

Burmistrz: Rafał Kumek 


