
Uchwała Nr XIX/138/2012 
Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 

w sprawie intencji zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Wielichowo na rok 2013 celem 
dofinansowania realizacji projektu pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 3572P Goździn - Wielichowo 

na odcinku Gradowice - Wielichowo, tj. od km 2,100 do km 5,700" w ramach „Narodowego programu 
przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., nr 
142 poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Zobowiązuje się zabezpieczyć w budżecie Gminy Wielichowo na rok 2013 środki finansowe na 
dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą "Remont drogi powiatowej Nr 3572P Goździn - Wielichowo na 
odcinku Gradowice - Wielichowo, tj. od km 2,100 do km 5,700" w ramach „ Narodowego programu przebudowy 
dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w wysokości do 500.000,00 zł ( słownie: do 
pięćset tysięcy złotych).. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Stanisław Marciniak
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Uzasadnienie

do Uchwały XIX/138/2012 

Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 19 grudnia 2012r. 

Rada Ministrów dnia 27 listopada 2012 r. podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój” oraz wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji 
celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych 
i gminnych. Dofinansowanie jednego zadania nie może przekroczyć kwoty 3 mln złotych i nie może stanowić 
więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania zaplanowanego do poniesienia w roku 2013. Łączna 
suma dotacji przeznaczona dla województwa wielkopolskiego na rok 2013 wynosi 41.385.000,00 zł. Uzupełniający 
nabór wniosków na zadania dofinansowywane w roku 2013 kończy się z dniem 19 grudnia bieżącego roku. 

W związku z powyższym, w wyniku podjętych wspólnych działań pomiędzy Gminą Wielichowo a Powiatem 
Grodziskim, w sprawie poprawy bezpieczeństwa dostępności i rozwoju na drogach powiatowych, planuje się 
w roku 2013 przeprowadzenie remontu drogi powiatowej nr 3572P Goździn - Wielichowo na odcinku Gradowice - 
Wielichowo, tj. od km 2,100 do km 5,700" . 

Inwestycja jest planowana wspólnie z Powiatem Grodziskim w ramach funkcjonowania Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Przebudowa zostanie wykonana na odcinku Gradowice - Wielichowo . Gmina 
Wielichowo zobowiązuje się finansować powyższą inwestycję do kwoty 500.000,00  zł. 

W związku z planowanym zgłoszeniem do dofinansowania realizacji przedmiotowego zadania w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2013r. przez Powiat Grodziski, udzielenie pomocy 
finansowej jest zasadne. 

Wobec powyższego celowym i zasadnym jest podjęcie uchwały. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Adam Łaniecki
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