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RADA GMINY
BRODY
UCHWA Ł A NR .V... /1E/2018
RADY GMINY W BRODACH
z dnia r2,/-.1,11e7.b.40,.. 2018 r.
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego poprzez
nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych, gazonów i kwietników
w obrębie dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Brody
Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232; z 2018r., poz. 130) oraz art. 216
ust. 2 pkt. 5, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; z 2018 r., poz. 62) — Rada Gminy w Brodach uchwala co
następuje:
*1
Udziela się pomocy rzeczowej Powiatowi Sta- rachowickiemu w zakresie nasadzenia
i utrzymania: rabat kwiatowych, gazonów i kwietników oraz związanych z nimi trawników
i krzewów zlokalizowanych w obrębie drogi powiatowej nr 0621 T Brody — Saw Kunowski —
Rudnik, ul. Radomska, na odcinku od skrzyżowania z ul. Ostrowiecką do wiaduktu
w miejscowości Brody o łącznej powierzchni około 450 m2.
*2
Szacowana wartość pomocy rzeczowej określonej w § 1 to kwota do 9885,60 zł.
3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.
*4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Gmina Brody dbając o wizerunek i estetykę podejmuje działania związane
utrzymaniem obszarów zieleni poprzez urządzanie i konserwacj ę rabat kwiatowych.
W ramach tych działań Gmina widzi potrzebę realizacji zadań związanych z terenami
znajdującymi się w obrębie dróg powiatowych w zakresie: nasadzenia i utrzymania rabat
kwiatowych, gazonów, kwietników oraz związanych z nimi trawników i krzewów
zlokalizowanych w obrębie drogi powiatowej nr 0621 T Brody — Staw Kunowski — Rudnik,
ul. Radomska na odcinku od skrzyżowania z ul. Ostrowiecką do wiaduktu w miejscowości
Brody o łącznej powierzchni około 418 m2.
Realizacja tych prac będzie możliwa na podstawie podjętej uchwały w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego o łącznej wycenie szacunkowej
do 9885,60 zł.

