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Projekt 

 

z dnia  10 kwietnia 2020 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .........../……../2020 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania 

dokumentacji technicznej 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania 

dokumentacji technicznej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa części ulicy Żeromskiego 

w Hrubieszowie polegająca na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – 

Hrubieszów - Witków-Dołhobyczów - granica państwa”. 

§ 2. 1. Środki w kwocie 25 000,00 zł na zadanie wymienione w § 1 zostały zabezpieczone w budżecie 

Miasta na 2020 rok. 

2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy 

Województwem Lubelskim, a Gminą Miejską Hrubieszów. 

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zawarcia umowy w przedmiocie określenia warunków realizacji 

postanowień niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Anna Naja 
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Uzasadnienie 

W związku procedurą prowadzenia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie zadań z zakresu 

infrastruktury drogowej finansowanych przez Województwo Lubelskie z udziałem pomocy innych 

jednostek samorządu terytorialnego, Rada Miejska w Hrubieszowie mając na uwadze poprawę 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na rzecz dostępu do realizowanego obiektu krytej pływalni przy Szkole 

Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie w roku 2022, postanowiła udzielić pomocy rzeczowej stanowiącej 

wykonanie zadania drogowego w postaci 100% kosztów opracowania dokumentacji technicznych, 

geodezyjnych i prawnych realizowanych przy pomocy rzeczowej opracowania dokumentacji technicznej ze 

środków własnych. 

Wartość szacowanych kosztów opracowania dokumentacji technicznych, geodezyjnych i prawnych na 

rzecz realizacji zadania „Przebudowa części ulicy Żeromskiego w Hrubieszowie polegająca na budowie 

miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów - Witków-Dołhobyczów - 

granica państwa” wynosi 25 000,00 zł. Faktyczna wartość pomocy rzeczowej zostanie określona po 

rozstrzygnięciu przetargowym. 

 

 Imię i nazwisko, stanowisko Data Podpis 

Sporządził (a): PRZEMYSŁAW PODSKARBI 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i 

Rozwoju 

  

Sprawdzono pod względem formalno - 

prawnym: 
MARIOLA SADOWSKA 
radca prawny Urzędu 

  

Uzgodniono pod względem 

merytorycznym z naczelnikami 

wydziałów lub kierownikami jednostek 

organizacyjnych, których zadań dotyczy 

lub może dotyczyć treść aktu: 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Sprawdzono pod względem 

redakcyjnym: 
MONIKA PODOLAK 

Sekretarz Miasta 
  

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy 

projekt aktu związany jest z 

koniecznością wydatkowania środków z 

budżetu): 

MARTA WOŹNICA 

Skarbnik Miasta 
  

Zatwierdzono przez Burmistrza: MARTA MAJEWSKA 

Burmistrz Miasta 
  

 


