
UCHWAŁA Nr …../.…/2021 

RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia …………… 2021 r. 
 

 

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Małopolskiego z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla 

pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego. 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1372) 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 

Do uchwały nr XXXII/405/2021 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2021 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 

17+867 odcinka 080 drogi wojewódzkiej nr 958 w m. Zakopane wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w tytule dodaje się wyrazy: „oraz w km 15+340 odcinka 080 drogi wojewódzkiej nr 

958 w m. Zakopane”, 

2) w § 1 nazwa zadania otrzymuje brzmienie: „Wykonanie dedykowanego doświetlenia 

przejścia dla pieszych w km 17+867 odcinka 080 drogi wojewódzkiej nr 958 w m. 

Zakopane oraz w km 15+340 odcinka 080 drogi wojewódzkiej nr 958 w m. 

Zakopane”, 

3) w § 2 kwotę  10 500 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100) 

zastępuje się kwotą 18 280, 32 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście 

osiemdziesiąt złotych 32/100). 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

 

Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego jest przeznaczona na realizację zadania 

p.n. „Wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych w km 17+867 odcinka 

080 drogi wojewódzkiej nr 958 w m. Zakopane oraz w km 15+340 odcinka 080 drogi 

wojewódzkiej nr 958 w m. Zakopane”. Zadanie jest realizowane w celu poprawy 

bezpieczeństwa na popularnych przejściach dla pieszych – na łuku drogi w okolicy 

skrzyżowania ul. Kościeliskiej i ul. ks. J. Stolarczyka oraz w okolicy skrzyżowania ul. 

Krzeptówki i ul. Przewodnika J. Krzeptowskiego. Przedmiotowa droga jest zarządzana przez 

Burmistrza Miasta Zakopane. 

 

 
 

 


