
Projekt: XXII-31 

UCHWAŁA Nr ………………. 

RADY MIASTA RADYMNA 

z dnia ………….. czerwca 2020 r. 

 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu 

 

 

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

o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020, poz. 714 t.j.) 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. 2019, poz. 869  

z późn. zm.) Rada Miasta Radymna 

  

            uchwala, co następuje: 

 

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

realizację opracowania dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej  

Nr 1818R ul. Sanowa  w Radymnie w km 0+000 – 1+415”. 

 

§2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej – ze 

środków budżetu Miasta Radymna w wysokości 25.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć 

tysięcy złotych)  

 

§3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady 

rozliczenia środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Jarosławskim, 

a Miastem Radymno.  

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna. 

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

         

Przewodniczący  

Rady Miasta Radymna 

 

 

Andrzej Pacek 

 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Jarosławskiemu na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej  Nr 1818R ul. Sanowa  

w Radymnie w km 0+000 – 1+415” w kwocie 25.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 

złotych). 

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej  Nr 1818R 

ul. Sanowa  w Radymnie w km 0+000 – 1+415” w swoim założeniu ma na celu poprawę 

warunków drogowych, ruchu pieszych  w ciągu drogi powiatowej nr 1818R ul. Sanowa poprzez 

wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej celem złożenia wniosku o dofinansowanie 

na przebudowę drogi z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja niniejszego zadania przez 

Powiat Jarosławski wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa na powiatowej drodze 

położonej  na terenie Miasta Radymno.  

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest zasadne. 

 


