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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego 

Na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020r. poz. 713, zm. poz. 1378; z 2021r. poz. 1038) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się w 2021 roku z budżetu Gminy Lewin Brzeski pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego 
na realizację zadania dotyczącego remontu chodnika w drodze powiatowej nr 1185 O w miejscowości Przecza 
w wysokości 86.513,25zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzynaście złotych i 25/100), tj. 
w wysokości do 50% wartości robót budowlanych przewidzianych do realizacji w 2021r. 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz jej przekazania na rzecz Powiatu Brzeskiego 
określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Lewin Brzeski a Powiatem Brzeskim. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Opracował: 
Wydz. BI 

Przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego 
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UZASADNIENIE 

Przedstawiona uchwała pozwoli na zrealizowanie ostatniego etapu remontu chodnika w drodze powiatowej 

nr 1185 O w miejscowości Przecza. Jest ona wynikiem wcześniejszych uzgodnień z przedstawicielami 

Powiatu Brzeskiego odnośnie udzielenia pomocy Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania dotyczącego 

wykonania robót budowlanych na w/w chodniku.  Pomoc finansowa Gminy Lewin Brzeski będzie wynosiła 

do 50% kosztów robót budowanych objętych postępowaniem przetargowym prowadzonym przez Powiat 

Brzeski. Obecnie Powiat Brzeski jest w trakcie oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym, a 

zabezpieczona niniejszą uchwałą kwota stanowi 50% kosztów oferty najniższej złożonej w postępowaniu. 
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