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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR L/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 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 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) Rada Miejska w Głogówku  uchwala, 
co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Głogówek pomoc rzeczową w  postaci nakładów na opracowanie części  
dokumentacji  projektowo technicznej dla zadania pn:  „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową 
części drogi powiatowej nr 1212 O w miejscowości Kazimierz” do kwoty 18 450,00 złotych (słownie: 
osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt  00/100 złotych).

§ 2. Warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie pomiędzy Powiatem Prudnickim, 
a Gminą Głogówek.

§ 3. 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 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
Powiatu Prudnickiego w związku z planowaną przebudową części drogi powiatowej nr 1212 O

w miejscowości Kazimierz.

W związku z okresowym podtapianiem części zabudowań w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej
z droga gminną (kierunek Anachów) w miejscowości Kazimierz, Gmina Głogówek wraz z Starostwem
Powiatowym w Prudniku postanowiły przystąpić do opracowania dokumentacji technicznej związanej
z przebudową tegoż odcinka drogi celem należytego odprowadzenia wód opadowych.

W wyniku wspólnych ustaleń postanowiono, że Gmina Głogówek w ramach pomocy rzeczowej dla
Powiatu Prudnickiego opracuje w roku 2018 część dokumentacji projektowo – technicznej dla
planowanego zadania pn; „Budowa kanalizacji deszczowej warz z przebudową części drogi powiatowej nr
1212 O w miejscowości Kazimierz”.

Głogówek dnia 21-09-2018 r.
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