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UcHWAŁA Nrxll/45/2015
RADY GMINY w CZERMINIE
zdnia 27 października 2015 r.

w sprawie: Wyrażenia Woli plzystąpienia z Powiatem Mieleckim do realizaąi zadania :

Budowa kładki dla pieszych W sąsiedawie mostu plzez rzekę Breń Stary w
ciągu drogi powiatowej Nr 1 151R Górki -czermin_ Rzędzianowice 

' 
Km 3 +431

w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019

Na podstawie art.10 ust''1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samoządzie gminnym
/tekst jednolity Dz. U. z20l5 r poz.15'15 loraz arl.22O ustary z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych ( Dz. U. ) Rada Gminy w Czerminie,

uchWala,conastępuje:

s1

1 .Rada Gminy w czerminie wyraŹa Wolę pzystąpienia z Powiatem Mieleckim do realizacji
zadania Budowa kładki dla pieszych W sąsiedztwie mostu pzez rzekę Breń Stary W ciągu
drogi powiatowej Nr 1 151R Górki-czermin_ Rzędzianowice , Km 3 +431 W ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

z.wylaża wo|ę zabezpieczenia W budżecie gminy na 2016 rok środkóW finansowych w
wysokości 50 000'00 zł. ( słownie :pięcdziesiąt tysięcy złotych ) jako Wkład Własny Gminy
czermin na realizację zadania określonego W s 1ust' 1 niniejszej uchwały.

s2

1 .Środkifinansowe 'o 
których mowa W s 1 ust' 2 niniejszej uchwały przekazane zostaną na

podstawie zawartej umowy partnerskiej.
2 'Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania umowy pańnerskiej na realizację zadania

określonego w s 1 niniejszej uchwały.

s3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy czermin

s4

Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia
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UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR xll /45/ 2015 Rady Gminy w czerminie z dnia 27 pażdzielnika 2015 r w
sprawie Wyrażenia Woli przystąpienia z Powiatem Mieleckim do realizacji zadania Budowa
kładki dla pieszych W sąsiedŻWie mostu pzez Żekę Breń stary w ciągu drogi powiatowej Nr
1 151R Górki -czermin- Rzędzianowice , Km 3 +431 W ramach Programu rozwoju gminnej i

powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Na podstawie ań'10 Ust.1 i2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoęądzie gminnym
(Dz'U. z 2oo1 l. Nl 142 , poz' 1591 z późn' zm.)oraz ad|' 22o ustary z dnia 27 sierpnia 2009
r' o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) wykonanie zadań publicznych
może byó realizowane W drodze wspołdziałania między jednostkami samoŻądu
teMorialnego i gminy mogą innym jednostkom samorŻądu terytorialnego udzielió pomocy , W

tym pomocy finansowej.
Natomiast art. 220 ust' 1 i 2 stanowi 

' 
że z budżetu jednostki samoządu teMorialnego

może być udzielona pomoc finansowa W formie dotacji celowej lub pomoc zeczowa ' a
podstawą udzielenia pomocy 

' 
o której mowa W Ust' 1 , jest umowa.

Powiat Mielecki zamierza wnioskować o środki W ramach Programu rozwoju gminnej i

powiatowej infrastruktury drogowej na |ata 2016-2019.na realizację zadania" Budowa kładki
dla pieszych W sąsiedztwie mostu przez zekę Breń Stary W ciągu drogi powiatowej Nr
1 151 R Górki -czermin_ Rzędzianowice , Km 3 +431'. Wspólna realizacja zadania zwiększa
szanse na pozyskanie wnioskowanych środków na to zadanje'

Niniejsza uchwała intencyjna stanowi potwierdzenie zagwarantowania środkóW
finansowych jako Wkładu własnego w plzypadku wyboru do realizacji projektu i stanowi
podstawę do podjęcia uchwały o udzielenie pomocy finansowej na realizacje W/w zadania.


