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UCHWAŁA NR  XXV/     /2020 

RADY GMINY CISEK 

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

zmieniająca uchwałę w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Na podstawie art. 10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378), w związku z art. 216 ust.2 pkt 5 i art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, 
poz. 695 i poz. 1175) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIII/127/2020 Rady Gminy Cisek z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego § 1 ust.b) otrzymuje brzmienie: 

„b) utwardzenie terenu przy przystanku w miejscowości Landzmierz w ramach projektu: Bezpieczny 
przystanek" przy drodze powiatowej nr  1403 O relacji Roszowice - Biadaczów do kwoty 31 000,00 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek 

 
 

Rozwita Szafarczyk 
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/ /2020 RADY GMINY z dnia ............. 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Zadaie inwestycyjne pn:

Utwardzenie terenu przy przsystanku w miejscowości Landzmierz w ramach projektu:

"Bezpieczny ptzystanek" - przy drodze powiatowej nr 1403 O - relacji Roszowice - Biadaczów.

ostatecznie zamknęło się kwotą 31 000,00 zł , a nie jak zakładano wcześniej 25 000,00 zł,

w związku z czym zaistniała potrzeba zmiany uchwały o pomocy rzeczowej dla Powiatu Kędzierzyńsko -
Kozielskiego ( wzrost wartości rzeczowej o 6 000,00 zł ).

Środki na to zadanie zostały zabezpieczone w budżecie Gminy na 2020 rok w Uchwale z dnia 28 września
2020 r.
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