
Projekt

UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia .............................. 2016 r.

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Olecko a Powiatem Oleckim w sprawie 
partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki - Łęgowo"

Na podstawie art. 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2015r.  poz. 15151)) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się wolę do zawarcia porozumienia z Gminą Olecko w sprawie powołania partnerstwa na rzecz realizacji 
zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki-Łęgowo”,współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, 
Działanie "Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich", Poddziałanie "Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii". którego wnioskodawcą będzie Powiat Olecki w oparciu o zgłoszony w dniu 
22.02.2016r. nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych".

2. Partnerstwo zostaje powołane w celu kompleksowego rozwiązania prowadzącego  do poprawy dostępności 
komunikacyjnej lokalnej infrastruktury drogowej.

3. Kompleksowe rozwiązanie w ramach lokalnej infrastruktury drogowej będzie polegało na przebudowie odcinka drogi 
gminnej znajdującej się  na działce nr 44/1 obręb 16 Łęgowa przebiegającej przez zwartą zabudowę wsi Łęgowo łączącej się 
z drogą objętą wnioskiem o przyznanie pomocy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015r., poz. 1045, poz. 1890.
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Uzasadnienie

Partnerstwo na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki – Łęgowo” zostaje
powołane w celu kompleksowej przebudowy drogi powiatowej i gminnej co stwarza możliwość pozyskania środków
zewnętrznych i uzyskania lepszej oceny w naborze wniosku.
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