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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie przebudowy części ulicy 
Żeromskiego w Hrubieszowie 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie realizacji 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 353 259,50 zł na zadanie wymienione w § 1 zostały zabezpieczone w budżecie 
Miasta na 2021 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
Gmina Miejska w listopadzie 2020 r. przedłożyła do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie wniosek

o wprowadzenie do wykazu zadań inwestycyjnych do wykonania w 2021 r. przy Jej udziale zadania
pn. „Przebudowa części ulicy Żeromskiego w Hrubieszowie polegająca na budowie miejsc parkingowych
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów - Witków-Dołhobyczów - granica państwa”.
Szacunkowa wartość robót wynosi 706 519,00 zł. Zakres zadania oprócz budowy miejsc parkingowych dla
samochodów osobowych i autokarów swoim zakresem obejmie również budowę zatoki autobusowej, kanału
technologicznego oraz przebudowy wpustów deszczowych. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie pismem
Nr DP.071.844.18.2020.ds z dnia 30.12.2020 r. poinformował, że uchwałą nr CCXVIII/3977/2020 z dnia
22.12.2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził wykaz inwestycji do realizacji w 2021 roku,
wśród których znalazła się wnioskowana przez Gminę Miejską inwestycja. Udział środków Gminy Miejskiej
w szacowanej wartości zadania wynosi 353 259,50 zł. Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie niniejszej
uchwały.

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
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