
UCHWAŁA NR 189/2015 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU   

 
z dnia 27 października 2015r. 

 
 
w sprawie deklaracji zabezpieczenia przez Gminę i Miasto Jastrowie  dla Powiatu 
Złotowskiego środków finansowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.  
„Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku Brzeźnica- Sypniewo, realizowanego                     
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019”. 
 
 

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2015r. poz.1515) - 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:  
 
 

§ 1. Gmina i Miasto Jastrowie w ramach współpracy z Powiatem Złotowskim 
deklaruje  zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 150 000,00 zł na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku Brzeźnica- 
Sypniewo, realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”. 

 
§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1, zostaną zabezpieczone w uchwale 

budżetowej Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2016. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

  
do uchwały Nr 189/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia października 2015r.  
w sprawie deklaracji zabezpieczenia przez Gminę i Miasto Jastrowie  dla Powiatu 
Złotowskiego środków finansowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.  
„Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku Brzeźnica- Sypniewo”, realizowanego                     
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019”. 
 
  

W ramach współpracy z Powiatem Złotowskim  Gmina i Miasto Jastrowie zamierza 
dofinansować zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku 
Brzeźnica- Sypniewo”. 

Realizacja wymienionego zadania inwestycyjnego ma nastąpić w ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

Do złożenia wniosku przez Powiat Złotowski w ramach naboru ogłoszonego przez 
Wojewodę Wielkopolskiego o dofinansowanie zadań proponowanych do realizacji w roku 
2016 na zasadach określonych w programie wieloletnim pn. Program rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” niezbędne jest przedłożenie umowy 
partnerskiej wraz z uchwałą potwierdzającą zapewnienie przez partnera będącego jednostką 
samorządu terytorialnego deklarowanego wkładu finansowego. 

W dniu 5 października 2015r. podpisana została z Powiatem Złotowskim umowa                     
o partnerstwie. 

Przedkładana uchwała ma charakter intencyjny i umożliwi skompletowanie niezbędnej 
do złożenia wniosku  dokumentacji. 

 
Podjęcie uchwały w powyższej sprawie uznaje się za w pełni zasadne. 
 


