UCHWAŁA Nr XX l

Prawa miejskie - 1339

133

l

19

Rady Miasta Sanoka
z dnia 26 listopada 20l9r.

lv sprawie zmiany uchwaĘ w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wojervództwa
Podkarpackiego na realizację zadania: o,Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku
pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajon,ą nr 28o'

Na podstawie art. 10 ust, 2 i arr. 18 ust. 2 pkt 15 ustaw;v z dnia 8 marca 1990 r.
o sanrorządzie gminnym (t j. Dz. U . z 2019 r. poz, 506 z pożn. zm.) oraz arl. 2 l6 rrst. 2 pkt
i art. 220 ust. l i 2 ustaw,v z dria 27 sierpnia 2009 r. o f-rnansach publicznl,ch (tj. Dz. L] . z_ 2019
r. poz.869 zpożtt.zm.)
__s

Rada Miasta Sanoka
uchwala co następuje:
§1
W uchrvale Nr XXXV l 315 l 17 Rady Miasta Sanoka z dnia 2,5 nlaia 201 7 r. lr s1..t,arl,ie
udzielenia potnoc)i finansowej dla województwa podkarpackiego na realizację zadania:
."Bttdorł,a drogi r.vojeił,ódzkiej nr 886 na odcirrku porniędą,planclrł,aną tlbrtoclnicą rlliasta
Sanoka a drogą krajorł,ą nr 28" zrnienionej: uchwałą nr LII l Ęa l 18 Rad1 N/iasta Sallclka
z dnia l0 ku,iętnia 20l8 r,. ucl'wałą Nr LVIII l 475 l18 Rady Miasta Sanoka z clnia 1 1 rrrześnia
2018 r." uclri.łełąNr II/8;'18 Radi, Miasta Sanoka z dnia 29 listopada 2()l8 f. ()raz uchrlala
Nr XlVl87i 19 Radl,Miastir Sanoka zdnia 29 lipca 2019 r. rS l ust. l otrzrnruje t-,,tzl,t-licnie:
.. 1. t ]fl7ięl;c Wojervództrł,u Podkarpackiemu pomoc}, finansowej w roku 2017 w filrll-1ic dotac.ii

celowej w rłł,sclkości9.338.47 zł (słownie: dzierł,ięć tl,sięcl,trzysta trzydzicściosiem 47l100
złcltvch). rł,roku 2018 rv fbrrrrie dotacji celow,ej r.ł,rł.vsokości60.977-19,tl (slolłnie:
szcśćdziesiat tysięci,dzierł,ięcset siedemdziesiąt siedem49l100 złoty,ch).ll roku ]()l9 rv fbrIlrie
clotac.|i celowej rł, wl,sokości 54.387.00 zł (słorvnie: pięćdziesiąt czter} tl,siącr, trz\ stżr
tlsierrrdziesiirt siedem 00/100 złoty,ch) i w roku 2020 u lbrrnie dotac-ii celorr"e.j u,ri,r,sokości
3.787.1l3"04 zł 1s}oił,rrie trz"v miliony siedemset osienrdziesiąt siedem tl,sięcl,sttl trzvnaście
04,'100 złotych) żprze7naczeniein na realizac.ię zadzrrrirr: ..Budorł,a drogi lrojeu(lcizl,ic,i nr 886
na odcinku ptlnriętlzl,plancrrvaną obrł,odnicą nriastlł Sanoka a drogą kra.iorła nr 28".

§2
\Ąi1

konanic uclrwał1, powierza sie Burmistrzcrwi Miasta,

§3
Ljchuała i,vchodzi u żr,cie z dnierr-r podjęcia.
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