UCHWAŁA NR XXII / 97/ 2008
RADY GMINY CISEK
z dnia 21 listopada 2008 roku
w sprawie zabezpieczenia środków na realizację inwestycji gminnej pod nazwą : „Remont
drogi gminnej Przewóz- Podlesie” w 2009 roku.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz. 558 , Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz.1271, Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r.Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, oraz
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 )

Rada Gminy Cisek uchwala co następuje:

§1
Gmina Cisek zobowiązuje się w przypadku otrzymania dotacji w ramach Rządowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011, podjąć w 2009 roku
zobowiązanie dotyczące realizacji inwestycji gminnej pod nazwą : „Remont drogi gminnej
Przewóz- Podlesie”.

§2
Szacowany koszt inwestycji wynosi 872 300 PLN. Gmina zobowiązuje się do zabezpieczenia
w 2009 roku wkładu własnego w wysokości 50 % całkowitego kosztu realizowanej
inwestycji.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek .

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXII/ 97/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 21 listopada 2008 r.

W ramach Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011,
istnieje możliwość pozyskania w 2009 roku środków finansowych na realizację zadania
inwestycyjnego

pod

nazwą

:

„

Remont

drogi

gminnej

Przewóz-

Podlesie”

.

Jednym z warunków przyjęcia składanego przez gminę wniosku , w celu pozyskania w/w
środków jest przedstawienie przez Gminę uchwały intencyjnej w sprawie podjęcia
zobowiązania i zabezpieczenia środków w 2009 roku na realizację tej inwestycji.
Pozyskane środki stanowiłyby 50 % całkowitego kosztu zadania.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

