UCHWAŁA Nr XXIV l

168

lża

Rady Miasta Sanoka
Prawa Miejskie - 1339

z dnia 30 stycznia 2020r.

w sprawie zmiany, uchwaly rv sprawie udzielenia pomocy finansolvej dla Wojerl'tidzlłvł
Podkarpackiego na realizację zadania: ,oBudowa drogi wojcwódzkiej nr 886 nł odcinlłu
pomiędzy planorvaną obwodnicą miasta sanoka a drogą kraiorr,ą nr 28"

Na podsta,uvie art. l0 trst. 2 i arI. 18 us1. 2 pkt 15 ustarv},z,.lni;r 8 triarclt l99i)
osamclrządziegminnym(t..i.Dz.t].,z,?019r.po,z,506z,pózn.zrn.)ol,azart.21óLrlit.2ill,t-S

i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy, z dnia 27 sierpnia 2()09 r. tl finalrsach publicznych (ti. I)z. t,. z 20l 9
poz. 869 zpóźn.n,n.)

r'.

r,.

Rada Miasta Sanoka
uchwala co następuje:
§1

Nr XXX\// 315 i17 Rady,N4iasla Sanoka z drlia 25 rrliria 2017 r, rł,sprart'ic
tlclzielenia pomocy finansowej dla Wcl.iervództ,uva Pcldkarpackiec,o na rcalizac.!ę zarlania:
..Buclow,a clrogi lv§er,r,odzkiej nr 886 na oclcinklr pturieclzy platrolł'ani1 rlbrł'cldnici1 Ilriastil
Sanoka a,Jrogą krajorł,a nr 28" zmieniclncj: r.tclrrvałt1 nr LII l 130 l 18 liacty N,liastir Sellilka

W

r_rchu,ale

z, dnla 10 kwietnia 20I8 r.. uchrvałą Nr L.VlII

l

4J5

,l

18 Rady, Miasta Sanoktr z dnia l

l

rvrzeŚnia

2018 r., uchwałą Nr lll8il8 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 listopada ]()l8 r.. ltclrlł'ałit
Nt XIV/87/19 Racly Nliasta Sanoka z_ clnta29 lipca 2019 r, oraz uclrrł,ała Nr XX/l_]3,'l9 l{acl)'
Miasta Sanoka z clnia 26 listopada 20l 9r.
§

l

trst. 1 otr"zy,,rrruje brztlrienie:

()
Ut]zielic Wojer,vodztr.r,,u Podkarpackiernu ponloc\, fipan5llvt,ej rł, rclku f l 7 r,r, lilrtllic cltlltrtl.ji
celoq,ej q7 q,ysokości 9,338".ł7 zł (słorł,nie: clzierł,ięti tl,sięcl,trz),sta trz,vdzieŚci clsielll 47,/1{)[)
złotyclr), w roklt 20ltl lł, firrrr-rie dotacii celorł,lj rł, lły,sokości6().L)77.49 zł (slorł'rrie
szesćdziesiat tysięc,v dzicwięćset siederndziesiąt siedeltr 49/i 00 złot),'ch). rv rtlkrt 20l9 rł liirllric
dotacji celowej w wysokości0.00 zł (s}ownie:7,ęl,() złotych) i lł,rokii 2[)20 rr liirnlic dtltac.ji
celowej rv rvysokości3,ti4li.491.04 z| (słorł,nie: trzy, llrilicllrv trsienrset czicrclzicŚci .ieclen
tysięcy czterysta dziewiecdziesiąt jeden 04/100 złotl,ch) z przc7.laczcniet'n na realiziit'|ę
zadania:,.Budoił,a drogi wo.iewóclzkiej nr 886 na oclcinkrr ponliedzv platltlrł'ana tlb'"r,tlclnicE
miasta Satroka a dlogą kra.iclrr,ą nr 28".
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§2
Wykonanie uchrł,ały porvierztl się Btrrnristrzorł,i Miasta Sanoka.
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