UCHWAŁA NR 25/1210/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą
„Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy –
granica województwa”
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 i 1000), uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu
województwa na rok 2018 (z późn. zm.1), uchwały Nr XL/659/17 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 (zmieniona uchwałami
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr XLIII/731/18 r. z dnia 23 kwietnia
2018 r. i Nr XLVII/764/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. oraz uchwałami Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego: Nr 19/844/18 z dnia 16 maja 2018 r. i Nr 25/1201/18 z dnia
27 czerwca 2018 r.) oraz § 6 uchwały Nr 11/108/09 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań
inwestycyjnych i remontowych oraz zakupu wyposażenia i urządzeń przez Urząd
Marszałkowski, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby
prawne, uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą
,,Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica
województwa”, realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLIII/732/18
z dnia 23 kwietnia 2018 r. i Nr XLVII/765/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. oraz uchwałami Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego Nr 4/94/18 z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr 8/255/18 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr 12/463/18 z dnia 28 marca
2018 r., Nr 18/808/18 z dnia 9 maja 2018 r., Nr 21/945/18 z dnia 30 maja 2018 r. i Nr 25/1200/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.

