
UCHWAŁA NR XXIX/189/09 
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA 

z dni 21 września 2009 r. 
 
 

W sprawie: wyraŜenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na 
realizację  projektu pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo - Kamieniec 
(ul. Grodziska i ul. Podgórna) oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3807P Wielichowo- 
Wolsztyn na odcinku Wielichowo – Prochy (ul. Pocztowa)”, w ramach „Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”  
 

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 5 i 
art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 
2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wielichowa uchwala, co następuje: 
 

§1 
 

1.  WyraŜa się zgodę na dofinansowanie projektu pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 3593P 
Wielichowo - Kamieniec (ul. Grodziska i ul. Podgórna) oraz przebudowa drogi powiatowej nr 
3807P Wielichowo- Wolsztyn na odcinku Wielichowo – Prochy (ul. Pocztowa)” w ramach 
ogłoszonego naboru wniosków dotyczącego „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008 – 2011”. 

2.  Pomoc finansowa, o której mowa w pkt. 1 udzielona zostanie Powiatowi Grodziskiemu w formie 
dotacji celowej ze środków budŜetu gminy Wielichowo na rok 2010 w wysokości 538.500,00 zł.  

 
§2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo. 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 

                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
                                                                                                     / Stanisław Marciniak / 
 
 
 
 
 
 

 
 



UZASADNIE DO UCHWAŁY NR XXIX/189/09 
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA 

z dnia 21 września 2009 r. 
 
 

 
W sprawie: wyraŜenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na 
realizację  projektu pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo - Kamieniec 
(ul. Grodziska i ul. Podgórna) oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3807P Wielichowo- 
Wolsztyn na odcinku Wielichowo – Prochy (ul. Pocztowa)”, w ramach „Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”  
 
 

Dnia 03.11.2008 r.  Wojewoda Wielkopolski ogłosił nabór wniosków w ramach „Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.   
Remont i przebudowa ww. dróg jest zadaniem własnym z zakresu administracji samorządowej 
Powiatu Grodziskiego. 

Projekt dotyczący remontu i przebudowy dróg powiatowych moŜe uzyskać dofinansowanie, a 
Powiat Grodziski jest podmiotem uprawnionym do złoŜenia wniosku. Wymogiem formalnym, który 
musi zostać spełniony w dniu złoŜenia wniosków jest zabezpieczenie środków na realizację projektu. 
Warunki, jakie zostały określone w dokumentach dotyczących w/w programu zakładają konieczność 
zabezpieczenia środków własnych na realizację projektu na 2010 r. (rok, w którym inwestycja musi 
zostać zrealizowana). 

Gmina Wielichowo postanowiła udzielić wsparcia finansowego Powiatowi Grodziskiemu i w 
tym celu zobowiązuje się udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budŜetu 
Gminy Wielichowo na rok 2010 w wysokości 538.500,00zł 

Uchwała stanowiła będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie, złoŜonego w ramach 
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, który musi zostać złoŜony do 30 
września 2009 r. 


