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

z dnia .................... 2013 r.

w sprawie partnerskiego przystąpienia Gminy Olecko z Powiatem Oleckim do realizacji w 2014 r. inwestycji w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Na podstawie art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku uchwala co następuje : 

§ 1. Wyraża się zgodę na partnerskie przystąpienie do realizacji z Powiatem Oleckim zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
„Budowa drogi powiatowej Nr 1907N Kijewo – Chełchy – dr. kraj. nr 16 w m. Babki Gąseckie”. 

§ 2. Szczegółowe warunki partnerstwa przy realizacji inwestycji określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy 
Powiatem Oleckim, a Gminą Olecko. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka. 

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak
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Uzasadnienie

Starostwo Powiatowe w Olecku zwróciło się z wnioskiem o współfinansowanie w 2014 roku zadania inwestycyjnego
„Budowa drogi powiatowej Nr 1907N Kijewo – Chełchy – dr. kraj. nr 16 w m. Babki Gąseckie” na którego dofinansowanie
będzie składało wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój na rok 2014. Wsparcie finansowe przez Gminę Olecko w wysokości
do 50% kosztów robót budowlanych powiększonych o koszty nie podlegające dofinansowaniu pozwoli na zrealizowanie
powyższego zadania. Droga powiatowa przebiegająca przez miejscowość Babki Gąseckie jest wąska z powybijaną
nawierzchnią brukowcową, graniczącą z jednej strony z kilkumetrową skarpą w dół. Droga jest bardzo zniszczona
i niebezpieczna. Inwestycja obejmować będzie budowę oświetlenia drogowego, którego realizacja jest zadaniem gminy.
Wykonanie powyższej inwestycji bardzo poprawi warunki mieszkańcom tej części gminy Olecko. Należy nadmienić, że droga
powiatowa od strony Kijewa oraz od strony gminy Ełk do granic Babek Gąseckich posiada już nawierzchnię bitumiczną.

Zakładany koszt robót drogowych i elektrycznych wynosi - 2 457 460,35zł

Pozostałe koszty nie podlegające dofinansowaniu 66 000,00zł

Dofinansowanie z NPPDL - 1 228 730,00zł

Powiat Olecki - 647 365,35zł

Gmina Olecko - 647 365,00zł

Ostateczna kwota zostanie określona po przetargu na w/w zadanie inwestycyjne.
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