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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
Uchwała Nr .............................. 
Burmistrza Miasta Zakopane 

z dnia .............................. 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego 
z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich 

Województwa Małopolskiego poprzez wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w km 15+264 
odcinka 080 drogi wojewódzkiej nr 958 w m. Zakopane. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na udzielenie na rzecz Województwa Małopolskiego pomocy finansowej 
z przeznaczeniem wyłącznie na realizację zadania p.n. „Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w km 
15+264 odcinka 080 drogi wojewódzkiej nr 958 w m. Zakopane”. 

§ 2.  

Pomoc finansowa, o której mowa w §1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
Miasta Zakopane na 2022 r. w wysokości 10 500 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100). 

§ 3.  

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy, o której mowa w §1 i zasady rozliczenia środków 
finansowych określone zostaną w umowie pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miasto 
Zakopane. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 

Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego jest przeznaczona na realizację zadania p.n. 
„Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w km 15+264 odcinka 080 drogi wojewódzkiej nr 
958 w m. Zakopane”. Zadanie jest realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na popularnym 
przejściu dla pieszych – w okolicy skrzyżowania ul. Krzeptówki i ul. Przewodnika J. 
Krzeptowskiego. Przedmiotowa droga jest zarządzana przez Burmistrza Miasta Zakopane. 
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