
Uchwała Nr XV/77/2016 

Rady Gminy Świedziebnia 

z dnia 14 września 2016 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie współdziałania Gminy 

Świedziebnia z Gminą Skrwilno przy realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi 

gminnej Nr 120413C Szczawno-Skrwilno od km 0+000 do km 2+934” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy w sprawie współdziałania z Gminą  

 Skrwilno jako partnerem w wykonaniu zadania publicznego w zakresie 

 realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120413C 

 Szczawno-Skrwilno od km 0+000 do km 2+934”, zaplanowanego do realizacji 

 w 2017 roku w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju 

 gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. 

§ 2.  Gmina Świedziebnia zabezpieczy w 2017 roku środki pieniężne na realizację 

 projektu, o którym mowa w § 1 w kwocie do wysokości 328 974,00 zł 

 (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery 

 złote 00/100). 

 

§ 3 .  Szczegółowe warunki dotyczące realizacji projektu oraz rozliczeń finansowych 

 pomiędzy Gminą Skrwilno a Gminą Świedziebnia zostaną określone w umowie 

 partnerskiej. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świedziebnia.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        Przewodniczący Rady 

 

              (-) Jarosław Cyrankowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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.  

Gmina Skrwilno  zamierza  realizować  inwestycję pn. „Przebudowa drogi 

gminnej Nr 120413C Szczawno-Skrwilno od km 0+000 do km 2+934”.   

Podjęcie uchwały jest niezbędne celem udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Skrwilno  przystępującej do określonego w uchwale zadania. 

 

 

        Przewodniczący Rady 

 

              (-) Jarosław Cyrankowski 
 


