
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

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

o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa 
Podkarpackiego

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art.10 ust. 2 i 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn zm.), uchwala 
się, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XVI/141/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z 17 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, zmienionej uchwałą Nr XXIII/225/2016 
z dnia 15 września 2016 r., uchwałą Nr XXX/297/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. oraz uchwałą Nr 
XXXVI/352/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. wprowadza się następującą zmianę:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Z budżetu Gminy Miejskiej Mielec udziela się pomocy finansowej dla Samorządu 
Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Opracowanie 
dokumentacji projektowej na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 - od ronda 
trzywlotowego w km ok. 2+550 do połączenia z ul. Kosmonautów wraz z wiaduktem drogowym nad 
ul. Sienkiewicza w Mielcu oraz linią kolejową nr 25" w wysokości 126 659,00 zł w tym:

- w roku 2017 - 28 331,66 zł

- w roku 2018 - 98 327,34 zł.”.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marian Kokoszka
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UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

o konieczności zmiany harmonogramu - planu płatności dla zadania „Budowa nowego odcinka drogi

wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz

z budową mostu na rzece Wisłoka", a co za tym idzie uległa zmianie kwota wydatkowania środków

w roku 2017 i roku 2018 na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego odcinaka drogi

wojewódzkiej nr 984 - od ronda trzywlotowego w km ok. 2+550 do połączenia

z ul. Kosmonautów wraz z wiaduktem drogowym nad ul. Sienkiewicza w Mielcu oraz linią kolejową nr 25,

przekazane przez Miasto Mielec środki finansowe w wysokości 70 663,00 w 2017 r. zostały wykorzystane

w wysokości 28 331,66 zł. Natomiast niewykorzystane środki w wysokości 42 331,34 zostały zwrócone na

konto Gminy Miejskiej Mielec. W związku z powyższym, Samorząd województwa wnioskuje o ich

przekazanie w 2018 r, stąd konieczna jest zmiana uchwały o pomocy finansowej.
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