
Uchwała Intencyjna Nr XXIX/190/09 
Rady Miejskiej Wielichowa 
z dnia 21 września 2009r. 

 
 
 
w sprawie:  zabezpieczenia w budŜecie gminy na 2010r. środków finansowych na realizację 

projektu: „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. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.e ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
/t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska Wielichowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Postanawia się zabezpieczyć w budŜecie Gminy Wielichowo na 2010r. kwotę 
538.500,00zł (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) na 
realizację projektu: „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”. 

2. Zabezpieczona kwota zostanie przekazana w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Grodziskiego celem realizacji w/w zadania. 

 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
  
 
 
 
 
                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
                                                                                     /Stanisław Marciniak/ 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XXIX/190/09 
Rady Miejskiej Wielichowa 
z dnia 21 września 2009r. 

 
w sprawie: zabezpieczenia w budŜecie na 2010r. kwoty 538.500,00 zł na realizację projektu: 
„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)”. 
 
 
Powiat Grodziski planuje w 2010r. zrealizować projekt: 
„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)”.  
 
Remont drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo-Kamieniec (ul.Grodziska i ul.Podgórna) – 
kwota: 223.000,00zł 
Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P Wielichowo-Wolsztyn na odcinku Wielichowo-
Prochy (ul.Pocztowa) – kwota: 315.500,00zł 
 
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, to wieloletni program 
realizowany w ramach Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015, mający na celu wsparcie 
samorządów terytorialnych w modernizacji sieci dróg. 
 
Tylko przy wsparciu środków stanowiących wkład własny moŜliwa jest realizacja projektu. 
 
Przyjęcie uchwały intencyjnej stanowi wymóg formalny zabezpieczenia środków własnych na 
ten cel. 
 
Biorąc powyŜsze po uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.  
 
 
 
 


