
UCHWAŁA NR XXXII/216/13
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizowanie zadania 
„Przebudowa drogi gminnej na działkach ewidencyjnych 1182 i 1204 w miejscowości Gnojno”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 
594 ze zm.) Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Gnojno Rada Gminy Gnojno postanawia zabezpieczyć środki finansowe 
w wysokości 124.773,00 PLN, co stanowi 50 % kosztów realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na 
działkach ewidencyjnych 1182 i 1204 w miejscowości Gnojno”, w związku z ubieganiem się przez Gminę 
Gnojno o dofinansowywanie wyżej wymienionego zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy 
Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II  - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”. 

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały zostaną zabezpieczone na 2014 rok pod 
warunkiem uzyskania dotacji z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - edycja 2012 - 2015. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach ogłosił kolejną edycje programu wieloletniego pod nazwą
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”,
przewidzianą do realizacji w 2014 roku.

Gmina Gnojno zamierza aplikować o środki w ramach ogłoszonego naboru. Wymogiem formalnym
złożenia wniosku jest m. in. przedstawienie załącznika w postaci uchwały intencyjnej o zabezpieczeniu
środków finansowych na pokrycie wkładu własnego. W przypadku zakwalifikowania projektu i objęcia go
współfinansowaniem w ramach wspomnianego programu, zadanie będzie realizowane w roku 2014.

Niniejsza uchwała intencyjna stanowi potwierdzenie zagwarantowania środków finansowych jako
wkładu własnego w przypadku wyboru do realizacji projektu „Przebudowa drogi gminnej na działkach
ewidencyjnych 1182 i 1204 w miejscowości Gnojno”.
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