
Uchwała Nr 1140/XLIII/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 4 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę nr 1062/XLI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 15 maja 2014 roku 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz rzeczowej Gminie Lubartów

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2
pkt 5), art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 1062/XLI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej oraz rzeczowej Gminie Lubartów § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1
1. Udziela się Gminie Lubartów pomocy finansowej do wysokości 14 488 822 zł (słownie: 

czternaście milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa 
złote 0/100 gr) oraz rzeczowej w związku z budową Niecki nr III dla potrzeb 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie.

2. W ramach pomocy rzeczowej Gmina Lublin w okresie od dnia podpisania porozumienia 
określającego wzajemne zobowiązania i świadczenia finansowe związane z realizacją 
inwestycji, o której mowa w ust. 1 do czasu zakończenia eksploatacji składowiska 
odpadów w Rokitnie zobowiązuje się do:
1) nieodpłatnego zaopatrzenia w wodę do limitu 100 l/mieszkańca/dobę dla 

mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, 
Baranówka, Wandzin, Trzciniec i nieodpłatny odbiór ścieków od mieszkańców w/w 
miejscowości;

2) pokrycia kosztów zużycia gazu w limicie miesięcznym 50 m3 na jedno gospodarstwo 
rodzinne dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – 
Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec.”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk
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