
Projekt

UCHWAŁA NR ..............................
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia .............................. 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 
1826N na odcinku dr. kraj. 65 – Małe Olecko”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) Rada Miejska w Olecku uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Olecko pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizacje zadania pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1826N na odcinku dr. kraj.65 – Małe Olecko” w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (edycja 2015).

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Olecko na 2015r. w wysokości 636 848,48 zł (słownie złotych : sześćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem 
48/100).

§ 3. Warunki udzielenia pomocy i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem 
Oleckim, a Gminą Olecko.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak
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Uzasadnienie

W 2014 roku Starostwo Powiatowe w Olecku zwróciło się z wnioskiem o współfinansowanie w 2015r. zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1826N na odcinku dr. kraj. 65 – Małe Olecko”, na którego
dofinansowanie będzie składało wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój na rok 2015. Wsparcie finansowe przez Gminę
Olecko w wysokości do 30% wkładu własnego nie podlegającego dofinansowaniu pozwoli na zrealizowanie powyższego
zadania. Droga powiatowa przebiegająca przez miejscowość Kukowo jest wąska z nietrwałą nawierzchnią żwirową.
Wykonanie powyższej inwestycji bardzo poprawi komunikację tej części gminy Olecko.

Zakładany koszt robót drogowych wynosi – 3 917 188,62zł

Pozostałe koszty nie podlegające dofinansowaniu 113 799,00zł

Dofinansowanie z NPPDL - 1 958 594,00zł

Powiat Olecki - 1 036 196,81zł

Gmina Olecko - 636 848,48zł

Gmina Wieliczki - 399 348,33zł
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