
Projekt

z dnia  24 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/59/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich

o charakterze użyteczności publicznej, zmienionej uchwałą nr VIII/85/2019 z dnia 30 maja 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr V/59/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze 
użyteczności publicznej, zmienionej uchwałą nr XI/103/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr V/59/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze 

użyteczności publicznej

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala:

§ 1. 

W uchwale Nr V/59/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich 
o charakterze użyteczności publicznej, zmienionej uchwałą nr VIII/85/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr V/59/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich
o charakterze użyteczności publicznej, zmienionej uchwałą nr XI/103/2019 z dnia 26 września 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr V/59/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności 
publicznej wprowadza się następującą zmianę:

- § 1 otrzymuje brzmienie:

„Udziela się Powiatowi Raciborskiemu pomocy finansowej w kwocie 177.422,78 zł 
(słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote, siedemdziesiąt 
osiem groszy)               z budżetu Gminy Kuźnia Raciborska w 2019 roku na realizację 
powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Kuźnia Raciborska.”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska
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§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kuźni 

Raciborskiej

Radosław Kasprzyk
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