
Projekt

UCHWAŁA Nr ....................

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie udzielenia  pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Lubin. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst 
jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) uchwala się , co następuje: 

§ 1. 

1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Miejskiej Lubin w 2012 i 2013 roku na realizację projektu Nr 
2CE217P2 Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER-Regio – Rail /Removing 
barriers to regional rail transport INTER - Regio – Rail/ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Obszar działania: 2.3 Promocja zrównoważonego i bezpiecznego transportu, program 
Central Europe, - Promoting Sustainable and Safe Mobility. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1 udzielona jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Legnica  na rok 2012 i rok 2013. 

3. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Lubin w wysokości 27.270,30 zł ( słownie: 
dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych i 30/100 zostanie udzielona przez Gminę Legnica 
w dwóch transzach: 

1) 18  180, 20 zł ( słownie : osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych i 20/100 ) 

w  terminie do dnia 30 czerwca 2012 roku, 

2) 9  090, 10 zł ( słownie: dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych i 10/100 ) w terminie do dnia 30 kwietnia 

2013 roku. 

§ 2. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków zostaną określone 
w umowie zawartej  pomiędzy Gminą Legnica a Gminą Miejską Lubin. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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