
Uchwała Nr 417/XVI/2016
Rady Miasta Lublin

z dnia 10 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę nr 81/IV/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na 

przebudowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 829 na odcinku Łucka – Rokitno

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                   
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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
1. W uchwale nr 81/IV/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na przebudowę chodnika 
przy drodze wojewódzkiej nr 829 na odcinku Łucka – Rokitno, wprowadza się 
następujące zmiany:
1) w § 1:

a) ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Udziela się Województwu Lubelskiemu pomocy finansowej w wysokości 
nieprzekraczającej 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 0/100 gr) 
z przeznaczeniem na przebudowę oraz budowę chodnika przy drodze 
wojewódzkiej nr 829 na odcinku Łucka – Rokitno.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1:

1) w 2015 roku została udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Lublin w wysokości 343 306,00 zł,

2) w 2016 roku zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Lublin w wysokości 256 694,00 zł.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lublin do podpisania umowy określającej 
zasady realizacji zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze 
wojewódzkiej nr 829 na odcinku Łucka – Rokitno oraz określającej zasady 
rozliczenia przekazanych środków.”.

§ 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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