
Projekt

z dnia 13 czerwca 2013 r.
DRUK NR 990-1

Uchwała Nr ....................
Rady Miasta Lublin

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu 
Miasta Lublin Województwu Lubelskiemu w zakresie: wymiany ogrodzenia 

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie na odcinku nowo realizowanej 
inwestycyjnej drogowej – przedłużenia Alei Solidarności w Lublinie 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 - j.t.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009.157.1240 
z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1
Postanawia się udzielić w 2013 r. pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu 

w formie dotacji celowej do wysokości 200.000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy 
złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania „Wymiana ogrodzenia Muzeum Wsi 
Lubelskiej w Lublinie na odcinku nowo realizowanej inwestycyjnej drogowej – 
przedłużenia Alei Solidarności w Lublinie.” 

§ 2
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady 

rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Lublin, 
a Województwem Lubelskim. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Lublin 

Piotr Kowalczyk

Strona 1 z 2
——————————————————————————————————————————————————
Id: SLAJL-UNCWP-CYPGN-WVGCJ-OKQJU. Projekt



Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wydatki budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego mogą być przeznaczone na pomoc rzeczową lub 
finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego określoną w odrębnej 
uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Stąd potrzeba 
podjęcia odrębnej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Lubelskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania polegającego na 
budowie części ogrodzenia terenu zajmowanego przez Muzeum Wsi Lubelskiej. 
W części zadanie to (przebudowa ogrodzenia) wymuszone zostało przez realizację 
inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Lublina oraz dróg dojazdowych. 
W momencie rozpoczęcia procesu inwestycyjnego w ramach przedmiotowego 
zadania dokonano przejęcia 5 działek Skarbu Państwa będących w użytkowaniu 
Muzeum, co wiązało się z koniecznością zdemontowania części ogrodzenia tej 
instytucji kultury i powtórnego jego wybudowania. Udzielenie oraz przekazanie 
przedmiotowych środków pomocowych w danym roku budżetowym nastąpi w oparciu 
o zawartą umowę pomiędzy Gminą Lublin, a Województwem Lubelskim w trybie 
określonym przepisami ustawy o finansach publicznych. 
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