UCHWAŁA NR XXVIII/167/2009
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 29 października 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 167 ust. 2 pkt
5 i art.175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXIII/134/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2009 r. oraz uchwałą
Nr XXVI/157/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 08.07.2009 r. w sprawie dokonania zmian
w budŜecie gminy 2009 roku Rada Gminy w Łopusznie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się z budŜetu Gminy Łopuszno pomocy finansowej w kwocie 400 0000 zł /słownie
czterysta tysięcy zł/ Powiatowi Kieleckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu
dróg publicznych powiatowych, jako dofinansowanie przebudowy i remontu dróg powiatowych
na terenie Gminy Łopuszno na następujące zadania:
a/ Na remont drogi powiatowej nr 0404 Mnin - Lasocin w kwocie 200 000 zł /słownie dwieście
tysięcy złotych/
oraz
b/ Przebudowę drogi nr 0405 T Dobrzeszów –Sarbice w kwocie 200 000 zł /słownie dwieście
tysięcy złotych/.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budŜetu na 2009 rok w wysokości 400 000 zł, słownie: czterysta tysięcy złotych.
§ 3.1. Szczegółowe warunki udzielanej pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w porozumieniu /umowie/ pomiędzy Powiatem Kieleckim
a Gminą Łopuszno.
2.Do zawarcia umowy, o której mowa w pkt 1upowaŜnia się Wójta Gminy Łopuszno.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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