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UCHWAŁA Nr ..../....../2022

RADY GMINY W TARNOWCU 

z dnia...

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania 

publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowych dla zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”.

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 3 i art. 220 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. 

zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1376 z późn. zm.)

Rada Gminy Tarnowiec uchwala, co następuje: 

§1-
1. Udziela się z budżetu Gminy Tarnowiec pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego, 

polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowych o wartości nieprzekraczającej 

70 000,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) dla zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa chodników przy drogach powiatowych”.

2. W ramach udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Tarnowiec dla Powiatu Jasielskiego 

zostaną opracowane dokumentacje projektowe następujących zadań wchodzących w skład 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”:

- zadanie nr 1 - Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - 

Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 4+325 - 4+700 w miejscowości Tarnowiec,

- zadanie nr 2 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1847R Szebnie - Tarnowiec 

- Jedlicze - Potok w km 3+950 - 4+000 w miejscowości Tarnowiec,

zadanie nr 3 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1847R Szebnie - Tarnowiec 
- Jedlicze - Potok w km 0+095 - 0+105 w miejscowości Tarnowiec.

3. Pomoc rzeczowa, o której mowa w ust. 1 zostanie sfinansowana ze środków budżetu 

Gminy Tarnowiec na rok 2022.

§2.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej określone zostaną w umowie pomiędzy



Gminą Tarnowiec,a Powiatem Jasielskim.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


