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UCHWAŁA Nr ………………. 

Rady Miejskiej w Radymnie 

z dnia ………….. grudnia 2018 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/262/2018 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 28 lutego 

2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.  

 

 

 Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

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

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Radymnie 

  

            uchwala, co następuje: 

       

§1.  W uchwale Nr XLI/262/2018 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 28 luty 2018 rok w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu  § 1  przyjmuje brzmienie:  

 

„1.Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na 

realizację zadań pn.:  

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R Radymno ul. Złota Góra” w kwocie 

400 000,00 zł. (słownie: czterysta tysięcy złotych),  

2) Przebudowa   drogi   powiatowej   nr 1793R Radymno ul. 3-go Maja” w kwocie 50 

000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) co stanowi 50% kosztów zadania.” 

 

§2.  Upoważnia się Burmistrza Miasta Radymno do podpisania aneksu do umowy na 

realizację w/w zadań.”     

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymno. 

       

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Radymnie 

 
Andrzej Pacek 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu jako jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego w 

Jarosławiu realizuje zadania  pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R Radymno ul. Złota 

Góra” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Radymno ul. 3-go Maja. 

Przedmiotowe zadanie przy Złota Góra obejmowało  najpierw swoim zakresem odcinek tj. od 

granic administracyjnych do piekarni.  

Następnie powiększono ten odcinek o wykonanie do skrzyżowanie z ulica Lwowską. 

Przedmiotowe zakresy nie obejmowały wykonania chodników w trzecim etapie wyłoniono 

wykonawcę na wykonanie chodnika. 

Zadania w swoim założeniu ma na celu poprawę warunków drogowych, ruchu pieszych  w 

ciągu drogi powiatowej nr 1820R ul. Złota Góra poprzez wykonanie nakładki asfaltowej i 

przebudowę odcinka chodnika oraz w ciągu drogi powiatowej nr 1793 R ul. Złota Góra 

przebudowę odcinka chodnika. Realizacja niniejszego zadania przez Powiat Jarosławski 

wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa na powiatowych drogach  na terenie Miasta 

Radymno.  

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest zasadne. 


