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UCHWAŁA NR L/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu prudnickiego
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Prudnickiego w postaci wykonania części - zadanie pn.
’’Przebudowa i rozbudowa pasa drogowego wraz z infrastrukturą techniczną drogi powiatowej nr
1212 O relacji Gościęcin-Szonów w miejscowości Szonów” w wysokości 21 000,00 zł. (słownie:
dwadzieścia jeden tysięcy zł. 00/100).
§ 2. Traci moc uchwała nr XLIX/359/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu prudnickiego.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
określone
zostaną
w umowie
pomiędzy
Powiatem
Prudnickim,
a Gminą
Głogówek.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głogówku
Mieczysław Hołówko
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Uzasadnienie
Do projektu uchwały Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Prudnickiego
Starosta Prudnicki na spotkaniu z Burmistrzem Głogówka uzgodnili wykonanie na terenie miejscowości
Szonów zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa pasa drogowego wraz z infrastrukturą techniczną drogi
powiatowej nr 1212 O relacji Gościęcin-Szonów w miejscowości Szonów’’ . Strony spotkania wspólnie
uzgodniły współfinansowanie w wysokości 50 % kosztów.
Gmina Głogówek zobowiązuje się w roku 2018 dofinansować zadanie w kwocie 21 000,00 złotych.
Zadanie będzie zrealizowane na odcinku drogi powiatowej w miejscowości Szonów.
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