UCHWAŁA NR XVI/116/16
RADY GMINY RYPIN
z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji z Gminą Skrwilno
inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120413C Szczawno-Skrwilno od km 0+000 do km 2+934”
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust.1 i 2 pkt 9 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, 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 120413 C
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 Rypin zabezpieczy w roku 2017 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
złotych).
§ 3. .Szczegółowe warunki dotyczące realizacji projektu oraz rozliczeń finansowych pomiędzy Gminą
Skrwilno, a Gminą Rypin określi zawarta pomiędzy stronami umowa, o której mowa w § 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W związku z ogłoszonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego naborem wniosków na rok 2017 w
ramach programu wieloletniego pod nazwą „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016 – 2019” i zawartym w nim kryterium dotyczacym współpracy w zakresie dofinansowania zadania
przez inne jednostki samorzadu terytorialnego, Wójt Gminy Skrwilno zwrócił się do Wójta Gminy Rypin z
propozycją wspołpracy w zakresie realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 120413C
Szczawno – Skrwilno od km 0+000 do km 2+ 934”.
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.
Mając powyższe na względzie, Wójt Gminy Rypin wyraził aprobatę w zakresie dofinansowania realizacji
zadania.
W celu udzielenia pomocy finansowej Gminie Skrwilno niezbędne jest podjęcie uchwały przez Radę Gminy.
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