UCHWAŁA NR XXIX/246/18
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy a dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala co
następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Stare Bogaczowice pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
w postaci współfinansowania nakładów do kwoty 16 703,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 w zakresie przejścia dla pieszych w m. Jabłów”.
§ 2. W budżecie Gminy w 2018 r. zostanie zaplanowane współfinansowanie w wysokości 16 703,00 zł na
współfinansowanie wykonania zadania, o którym mowa w § 1 zostaną zabezpieczone środki finansowe
w dziale 600 rozdziale 60013 paragrafie 6050.
§ 3. W celu realizacji zadania wymienionego w § 1 zostanie zawarte stosowne porozumienie pomiędzy
Województwem Dolnośląskim a Gmina Stare Bogaczowice.
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Bogaczowice do zawarcia stosownego porozumienia, o którym
mowa w § 3.
§ 5. Zwiększenie wartości całkowitej zadania bez zwiększenia zakresu nie wymaga zmiany uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Konieczność budowy przejścia dla pieszych na wysokości Świetlicy Wiejskiej w Jabłowie była
wielokrotnie zgłaszana przez mieszkańców wsi. Obiekt służy społeczności lokalnej, znajduje się
w nim świetlica dla dzieci i młodzieży, co zwiększa ruchu pieszych w rejonie nieruchomości nr 37
dlatego zasadna jest współpraca z zarządcą drogi wojewódzkiej w zakresie bezpieczeństwa
mieszkańców wsi będących pieszymi uczestnikami ruchu drogowego.
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