
UCHWAŁA NR XXXII/323/2021 
RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 10 grudnia 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm. ) oraz art. 216 ust. 
2 pkt 15 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305 z póź.zm.) 

Rada Gminy Nozdrzec 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Nozdrzec pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na pokrycie 
części kosztów budowy chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych  pn: 

1. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1936R  Barycz - Izdebki  
w miejscowości Izdebki w wysokości 457 056,00 zł (nie więcej jednak niż 50% wartości zadania). 

2. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów - Wara  
w miejscowości Wara w wysokości 280 339,00 zł (nie więcej jednak niż 50% wartości zadania). 

§ 2. 1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona dla Powiatu Brzozowskiego w formie 
dotacji celowej na 2021 r. (Dział 600 Rozdział 60014 paragraf 6300) w  łącznej kwocie 737 395,00 zł (słownie: 
siedemset trzydzieści siedem tysięcy  trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) .  

2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, przeznaczenie oraz zasady rozliczenia środków, 
określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Nozdrzec 
a Powiatem Brzozowskim. 

§ 3. Uchyla się Uchwałę nr XXX/300/2021 z dnia 06 września 2021 r. dotycząca udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Brzozowskiego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Nozdrzcu 

 
 

Adrian Skubisz 
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