
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania drogowego,  realizowanego w ramach 
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 9 lit.e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. 2013 r., poz. 594)

Rada Gminy w Bogorii uchwala co następuje: 

§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy do złożenia wniosku na realizację niżej wymienionego zadania 
realizowanego w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych– Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój” przewidzianych do realizacji w 2014 roku: 

- „Przebudowa drogi gminnej nr 312052 T : ul. Osiedlowa w Bogorii”

§ 2. 1. Rada Gminy zobowiązuje Wójta Gminy do zabezpieczenia w budżecie na rok 2014 środków 
finansowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania wymienionego w § 1, ujętego w Wykazie 
Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

2. Zabezpieczenie środków dotyczy wniosków zakwalifikowanych do realizacji w 2014 roku realizowanych 
w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych– Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – 
Rozwój”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Tutak
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr .......................

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 27 września 2013 r.

W roku 2014 istnieje możliwość pozyskania dodatkowych środków na realizację zadania drogowego
w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność-
Rozwój”, którego celem jest wsparcie przebudowy, budowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych
prowadzące do zwiększenia płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz powiązań sieci dróg
powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych. Środki będące w programie będą
przyznawane w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie
przebudowy budowy lub remontu dróg gminnych.

W roku 2014 planowane jest wykonanie zadań związanych z przebudową drogi:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 312052T - Bogoria, ul. Osiedlowa.

Finansowanie zadania będzie odbywało się w następujący sposób :

- środki z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 50% wartości
zadania,

- Gmina Bogoria pozostała wartość zadania.

Podjęta uchwała w powyższej sprawie pozwoli na właściwy montaż finansowy składanych wniosków oraz
zapewni możliwość ubiegania się o dodatkowe środki na realizację zadań drogowych.
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