HADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Uchwała

Nr.n~JJ/.;~.~2
/2010

Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia .. ~3...\:l.r.{;~.~.QJ.~
...201 Or •

w sprawie:

wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadań inwestycyjnych
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 - 2011".
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6, art. 12 pkt. 8 lit. e oraz lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o
samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1592 z póżn. Zm.)

§1
Wyraża zgodę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:
1)

przebudowa drogi powiatowej nr 2433W Czosnów - Kazuń Nowy - od drogi krajowej nr 7
do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 579 i drogi krajowej nr 85 na odcinku 3661,75 m na
łączną wartość 5.956.062,85 zł

2)

przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona do drogi
krajowej nr 62 na odcinku 2653 m na łączną wartość 4.362.546,24 zł
§2

Na realizację zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1, zobowiązuje się zabezpieczyć w budżecie
powiatu na rok 2011 środki finansowe stanowiące 50% wartości inwestycji:
1) na zadanie określone w §1 pkt.1 kwotę 2.978.031,43 zł
2) na zadanie określone w §1 pkt. 2 kwotę 2.181.273,12 zł

§3
1. Zadanie określone w §1 pkt. 1 realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Czosnów
2. Zadanie określone w § 1 pkt. 2 realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Zakroczym

§4
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim do podpisania z Gminą Czosnów oraz
Gminą Zakroczym umów o partnerstwie na realizację zadania inwestycyjnego określonego w niniejszej
uchwale.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na
realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

Powyższą uchwałą Rada Powiatu deklaruje zabezpieczenie w budżecie Powiatu w roku 2011
udział środków własnych na realizację projektów pn.: Przebudowa drogi powiatowej
nr 2433 W Czosnów - Kazuń Nowy do drogi wojewódzkiej 579 na odcinku 3661,75 m na
łączną wartość 5.956.062,85 zł oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 3001 W Zakroczym Wojszczyce - Stara Wrona do drogi krajowej nr 62 na odcinku 2653 m na łączną wartość
4.362.546,24 zł.
Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na realizowane inwestycje wiąże się z
możliwością pozyskania zewnętrznych środków finansowych w wysokości 50% kosztów
całkowitej wartości zadania.
Uchwała zabezpieczająca udział własny w finansowaniu inwestycji jest niezbędnym
załącznikiem do wniosku aplikacyjnego. W związku z powyższym podjęcie uchwały zasadne.
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