UCHWAŁA NR LVII/551/2010
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/400/2009 Rady Gminy Szemud z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wejherowskiego
zmienionej uchwałą nr LV/536/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 29 września 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z
późn. zm.)
RADA GMINY SZEMUD
uchwala, co następuje:
§1
W związku z uzyskaniem dofinansowania w kwocie 663.866 zł ze środków budżetu państwa
w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008
– 2011 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Odnowa nawierzchni drogi nr 1405G na odcinku
Szemud – Kamień od km 0+000 do km 3+581 o długości 3,581 km w celu poprawy
bezpieczeństwa oraz zapewnienia spójności z drogami w gminie” zmienia się treść § 2
uchwały nr XLIII/400/2009 Rady Gminy Szemud z dnia 30 grudnia 2009 r. przywołanej w
tytule niniejszej uchwały zmienionej uchwałą nr LV/536/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 29
września 2010 r. i otrzymuje on nowe brzmienie o treści:
„Określa się wartość pomocy rzeczowej:
a)
o której mowa w § 1 pkt a na kwotę nie przekraczającą 1.003.457 zł (słownie:
jeden milion trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 00/100),
b) o której mowa w § 1 pkt b na kwotę nie przekraczającą 291.130 zł (słownie:
dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100).”
§2
Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do zawarcia w imieniu Gminy Szemud aneksu do
umowy nr GK/1/09/2009 z Powiatem Wejherowskim zawartej w dniu 28 września 2009 r., w
zakresie dotyczącym określenia warunków realizacji postanowień niniejszej uchwały, w tym
sposobu finansowania w związku z pozyskaniem dodatkowych środków, o których mowa w §
1 niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

