RADA GMINY
BRODY

UCHWA Ł A NR VIII/a. /2018
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia dotacji celowej od Gminy Pawłów na realizację zadania pod
nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 313006 T Krynki — Kaików"
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. mi), art. 216 ust. 2 pkt 5, art.
220 ust. li 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.)

— Rada Gminy w Brodach uchwal a, co następuje:

Wyraża się zgodę na przyjęcie od Gminy Pawłów pomocy finansowej w formie dotacji
celowej na wspólną realizację zadania polegające na przebudowie drogi gminnej nr
313006T 1Crynki — Kaików.
Upoważnia się Wójta Gminy Brody do zawarcia stosownego porozumienia.
2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.
3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--t ---

!ł%Voni
zy—tr Dziura

RADA GMINY
BRODY
Uzasadnienie
W dniu 6 lipca 2018 r Gmina Brody otrzymała promesę na realizacje zadania
pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 313006T Krynki — Kałków" w ramach pomocy na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych..
W związku z tym, ze z przedmiotowej drogi gminnej korzystają głównie mieszkańcy
Gminy Pawłów od lat wspólnie z Gminą Pawł ów na podstawie stosownych porozumień
remontowany był odcinek tej drogi.
Mając na uwadze fakt, iż Gmina Brody uzyskała zapewnienie dofinansowania tego
złdania z budżetu państwa zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy
Pawłów pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przebudowę drogi gminnej
nr 313006 T Krynki — Kałków oraz upoważnienie Wójta Gminy Brody do zawarcia
stosownego porozumienia regulującego zasady współpracy.
Mając powyższe na uwadze, przyjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za
zasadne.

