
UCHWAŁA NR XXV/164/2013
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie: zabezpieczenia w budżecie Gminy Wielichowo na rok 2014 środków finansowych na  realizację 
projektu pod nazwą „Przebudowa drogi - ul. Ogrodowej na odc. od ul. Parkowej do ul. Podgórnej w m. 

Wielichowo”, 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
 poz. 594 z późn. zmianami.) uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Zobowiązuje się zabezpieczyć w budżecie Gminy Wielichowo na rok 2014 środki finansowe na realizację 
projektu pod nazwą „Przebudowa drogi - ul. Ogrodowej na odc. od ul. Parkowej do ul. Podgórnej w m. 
Wielichowo”, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój”, w wysokości 703.000,00 zł (słownie: siedemset trzy tysiące 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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Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo

Adam Łaniecki

Uzasadnienie

uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/164/2013
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie: zabezpieczenia w budżecie Gminy Wielichowo na rok 2014 środków finansowych na realizację
projektu po nazwą „Przebudowa drogi - ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Parkowej
do ul. Podgórnej w m. Wielichowo ”, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap
II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”.

Wojewoda Wielkopolski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań proponowanych do realizacji w roku
2014 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy D róg Lokalnych – Etap
II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Projekt dotyczący Przebudowy drogi - ul. Ogrodowej w m. Wielichowo może uzyskać dofinansowanie, a Gmina
Wielichowo jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku. Wymogiem formalnym, który musi zostać
spełniony w dniu złożenia wniosku 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 2014 r. (rok, w którym inwestycja musi zostać
zrealizowana).

Inwestycja będzie realizowana przez Gminę Wielichowo.

Całkowita wartość projektu wynosi : 1 378 309,55 zł, z czego:

- dofinansowanie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego : 675 371,68 zł,

- środki Gminy Wielichowo: 702 937,87 zł,

Uchwała stanowiła będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostepność-Rozwój".
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