
RADA GMINY
]^/ CZERMINIE

39-304 Czerrnin
wo.j podkarpackre UcHWAŁA Nr XVl l  l84l12

RADY GMINY w CZERMINIE
z dnia 20 larvietnia 2012 r.

w sp]awie: zmiany Uchwały Nr XV / 77 / 2012 RADY GM|NY w GZERM|N|E z dnia 31
stycznia 2012r. W sprawie udzie|enia pomocy zeczowej d|a Powiatu Mie|eckiego na rea|izację
zadania publicznego.

Na podstawie ań'10 ustawy z dnia 8 marca .l990 r. o samoŻądzie gminnym /tekst
jedno|ity Dz. U. Nr142 poz.1591 z2o01 r. z póżniĄszymi zmianami / oraz ałt.22o ust..l ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach pub|icznych / Dz. U z2o09 r.Nr157poz. 1240 z póżniąszymi
zmianami / Rada Gminy w Czerminie,

uchwaIa,conastępuje:

s1
W Uchwa|e Nr XV / 77 / 2012 Rady Gminy W czerminie z dnia 31 stycznia 2012r dokonuje się
zmiany s1w ten sposób' że s1 otrzymuje następujące brzmienie:
,, Udzie|iÓ pomocy Żeczową d|a Powiatu Mie|eckiego W kwocie 21680,00 zł
( słownie : dwadzieścia leden tysięcy szeŚóset osiemdziesiąt )z przeznaczeniem na dofinansowania
zadań..

- Przebudowy drogi powiatowei nr 1152 R Bolowa -Czermin -Wola Mielecka w zakresle
budowy kładkl d|a pieszych w pasie drogowym na wysokości mostu na potoku Wiśnia w
TŻcianie, w wysokości 2000'00 zł. (słownle : dwa tysląco złotych)
- Przebudowy drogi powiatowej nr I 152R Borowa - Czemin - Wola ltielecka w zakr6io
budoyyy chodnika dla piesrych w pasie drogowym na odclnku od km 5+420 - 5+700 w
mieiscowośc| Gzermin, w wysokości 3075'00 zł (słownie :tŻ} tysiąee siedemdzlesląt plęó zł)
- Pnlebudowy drogi powiatowej nr { 152R Borowa - Czemin - Wola Mielecka w zakroslo

budowy chodnlka dla piesrych w pasie drogowym na odcinku od km 1{+405 - {2+395 w
miejscowośc| TEciana 

'w 
wysokości 16605'00 zł (słownie: szesnaście tysięcy szośćset plęć

zł|"

s2
Zobowiązanie wynikające z Uchwały zostanie pokryte z dochodÓw własnych.

s3
Upoważnić Wójta Gminy do zawarcia z zarządem Powiatu Mie|eckiego
porozumienia w sprawie rea|izacji ww zadań

s4
Vwkonanie Uchwav powierzyć WÓjtowi Gminy.

s5
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia
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