UCHWAŁA NR XXIII/161/2020
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia
w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim.
Na podstawie art. 10 ust.2, art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2019 r., poz.506) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869; ze zmianami ) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XVI/127/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą
Kłodawa a Powiatem Kolskim, zmienionej:
-Uchwałą Nr XXI/150/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.,
-Uchwałą Nr XXII/158/2020 z dnia 26 marca 2020 r., § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowych z budżetu Gminy Kłodawa dla Powiatu
Kolskiego: - na zadania bieżące pn.:
- remont odcinków drogi powiatowej nr 3405 P w m. Głogowa w wys. 84 000,00 zł,
- remont odcinków drogi powiatowej nr 3410 P w m. Rycerzew w wys. 50 000,00 zł,
oraz kwotę dotacji w wys. 216 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:
- przebudowa chodnika na ul. Warszawskiej w Kłodawie,
- przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie .”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zmiana nazwy : „Przebudowa odcinków drogi powiatowej 3410 P w m. Rycerzew” na „Remont odcinków drogi
powiatowej 3410 P w m. Rycerzew” spowoduje, że przy realizacji tego zadania nie trzeba budować nowego kanału
technologicznego. Budowa tego kanału podniosłaby koszy całego przedsięwzięcia.
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