
UCHWAŁA NR XXX/213/2017
RADY GMINY OBROWO

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Obrowo do realizacji zadania pn. "Rozbudowa DW 
258 w miejscowości Silno polegająca na budowie chodnika w km 1 + 909 do km 2 + 501, strona lewa, dł. 

592m"

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948 z 2017r. poz. 730, 935) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na współfinansowanie w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej zadania pn. 
"Rozbudowa DW 258 w miejscowości Silno polegająca na budowie chodnika w km 1 + 909 do km 2 + 501, strona 
lewa, dł. 592m".

2. Gmina Obrowo zobowiązuje sie do zabezpieczenia środków finansowych w roku 2018 w łącznej kwocie 
199.253,32zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 32/100), które 
stanowią min. 60% wkładu własnego wymaganego do ubiegania się o przyjęcie do realizacji zadania w trybie 
Drogowej Inicjatywy Samorządowej, według wartości kosztorysu inwestorskiego.

§ 2.  Określenie zasad współdziałania przy realizacji zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na podstawie 
porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Obrowo regulującego 
szczegółowe zasady współpracy i wzajemne rozliczenia finansowe.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

Przewodnicżący Rady Gminy

Krzysztof Michalski
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, gminy, związki
międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym
jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

W ramach zadania zakłada sie budowę chodnika o długości 592m. Chodnik łączyć będzie duże osiedle
domków jednorodzinnych z przystankiem oraz sklepem co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
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