
OA.0007.1.72.2015 
Uchwała Nr XII/93/2015 

Rady Miasta Łańcuta  
z dnia 3 grudnia 2015 r. 

 
 
 
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania publicznego 
 
 
 Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Łańcuta 
uchwala co następuje:    
 
 
 § 1.1 Rada Miasta Łańcuta wyraża wolę przystąpienia do realizacji zadania 
prowadzonego przez Województwo Podkarpackie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 
881 – ul. Kraszewskiego i ul. Cetnarskiego w Łańcucie polegająca na budowie kanalizacji 
deszczowej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej na odcinku od km 
22+146 do km 23 + 516,7, przebudowie jezdni i budowie chodnika na odcinku od km 22+146 
do km 23+067,5, 
-  Remont jezdni i chodników od km 23 + 067,5 do km 23 + 516,7, 
- Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do Potoku Mikośka i umocnieniem 
potoku w rejonie mostu w ciągu ul. Cetnarskiego w m. Łańcut”  
 2. Deklaruje dofinansowanie kosztów realizacji zadania o którym mowa w ust. 1 
w wysokości 1 500 000,00 zł, w tym: w roku 2016 do kwoty 800 000,00 zł, w roku 2017 do 
kwoty 700 000,00 zł jako wkład własny Miasta Łańcuta.  
 
 
 § 2. Koszty dofinansowania na realizację zadania określonego w ust. 1 pokryte zostaną 
z dochodów Gminy określonych w Budżecie Miasta.    
 
 
 § 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.    
 
 
 § 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIASTA 
 

Andrzej Barnat 
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