UCHWAŁA NR …………
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/125/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 04 marca
2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa WarmińskoMazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz ze
wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej 505 w m. Sąpy”
Na podstawie art.10 ust.2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 2245, poz. 1649, poz. 284, poz. 374, poz. 568,
poz. 695), Rada Miejska w Młynarach uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XIX/125/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 04 marca 2020 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji
nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej 505 w m. Sąpy”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr ………
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia ………………………

W dniu 13 maja 2020 roku do tut. Urzędu wpłynęło pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie informujące, że w związku z zagrożeniem epidemicznych w naszym kraju
z powodu COVID,
Wykonawca aktualizacji dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie wystąpił z wnioskiem
o wydłużenie terminu opracowania do 30.09.2020 r. W związku z tym opóźnieniem oraz zbyt krótkim
okresem na realizację robót budowlanych, Zarząd Dróg Wojewódzkich zaproponował odstąpienie od
realizacji inwestycji w 2020 roku.
W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok zaplanowane
zostały środki w wysokości 160 000, 00 zł oraz została podjęta uchwała o udzieleniu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego na realizację
przedmiotowego zadania. Informacja powyższa stanowi podstawę niniejszego projektu uchwały w sprawie
uchylenia wcześniej podjętej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie
inwestycji.

