
UCHWAŁA NR XXII/132/2020 
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu 

Na podstawie art. 10 ust.2, art. 18 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz  art. 216 ust 2 pkt.5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz.2245, z 2019 r. poz. 1649  oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 
568 i 695) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Miasta i Gminy Lipsko w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi  Lipskiemu 
na realizację zadań pod nazwą: "Przebudowa ul. Witosa w Lipsku" 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona ze środków budżetu Miasta i Gminy Lipsko 
na rok 2020 w wysokości 175 000 zł. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz zasady jej rozliczania określone zostaną 
w odrębnej umowie pomiędzy Miastem i Gminą Lipsko a Powiatem Lipskim. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko. 

§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lipsku 

 
 

Marcin Lenart 
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UZASADNIENIE

Miasto i Gmina Lipsko zobowiązuje się do przekazania w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi

Lipskiemu na przebudowę ulicy Witosa w Lipsku.

Istniejąca droga wewnętrzna zlokalizowana jest na terenie szpitala administrowanym przez Powiat

Lipski. Stanowi ogólnodostępne połączenie pomiędzy ulicą Witosa (drogą gminną) a ulicą Śniadeckiego

(również drogą gminną). Jest w złym stanie technicznym. Wykonanie jej remontu i przebudowy pozwoli na

poprawę bezpieczeństwa i komfortu korzystających z tej drogi. Droga ta stanowi ponadto jedyny dojazd do

szpitala dla karetek pogotowania oraz izby przyjęć.

Powiat Lipski zobowiązuje się do przebudowy tej drogi. W związku z tym, że droga ta jest

ogólnodostępnym ciągiem komunikacyjnym i stanowi naturalne przedłużenie ul. Witosa, uzależnia

przeprowadzenie tej inwestycji od otrzymania od Miasta i Gminy Lipsko rekompensaty połowy kosztów

wykonania zadania. Wstępne koszty przebudowy tej drogi oszacowano na 350 000 zł.

Środki finansowe niezbędne do realizacji pomocy finansowej zostały ujęte w projekcie budżetu Miasta i

Gminy Lipsko na rok 2020.
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