
Uchwała Nr XXVI/157/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r.

w sprawie wspólnej realizacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1516L

Żyrzyn-Baranów-Michów - dr. woj. 809 na odcinku od km 0+000 do km

9+300 oraz drogi powiatowej Nr 2500L Niebrzegów-Parafianka-Cezaryn-

Baranów na odcinku od drogi krajowej nr 17 relacji Warszawa-Lublin do

drogi powiatowej Nr 1516L Żyrzyn-Baranów-Michów - dr. woj. 809

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz

art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o

finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) - Rada Gminy, na

wniosek Wójta Gminy Żyrzyn, po zapoznaniu się z opinią i wnioskami Komisji

Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego uchwala, co

następuje:

§ 1

1.Postanawia się partycypować w kosztach realizowanego przez Powiat Puławski

zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1516L Żyrzyn-Baranów-Michów -

dr. woj. 809 na odcinku od km 0+000 do km 9+300 oraz drogi powiatowej Nr

2500L Niebrzegów-Parafianka-Cezaryn-Baranów na odcinku od drogi krajowej

nr 17 relacji Warszawa-Lublin do drogi powiatowej Nr 1516L Żyrzyn-Baranów-

Michów - dr. woj. 809", związanych z:

1)przygotowaniem dokumentacji projektowej w wysokości 25% poniesionych

przez Powiat Puławski kosztów,

2) realizacją projektu, w przypadku otrzymania przez Powiat Puławski

dofinansowania przedmiotowego zadania w ramach "Narodowego Programu

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011", w wysokości 25% poniesionych

przez Powiat Puławski kosztów.

2.Przygotowanie dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 nastąpi

w latach 2009-2010, a jej szacunkowy koszt wyniesie 470.000 zł.

3.Rzeczowa realizacja zadania określonego w ust. 1 planowana jest do wykonania

w 2011 r., a koszt tej inwestycji szacowany jest na kwotę 10.000.000 zł.

4.Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 Gmina Żyrzyn przekaże w ciągu 14 dni

licząc od dnia odbioru realizowanej inwestycji.

§ 2



1.Upoważnia się Wójta Gminy Żyrzyn do zawarcia porozumienia w imieniu Gminy

Żyrzyn z Powiatem Puławskim w przedmiocie określenia warunków

szczegółowej realizacji postanowień niniejszej uchwały.

2.Udzielenie pomocy finansowej, o której mowa w § 1 nastąpi w oparciu o

odrębną uchwałę.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


