
 

UCHWAŁA NR XIX/175/16 

RADY GMINY W GNOJNIKU 

z dnia 12 września 2016 r. 

 

w sprawie:  wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Brzeskim do realizacji zadania 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1441K Złota przez wieś w km od 0+016 do km 4+720 oraz drogi 

powiatowej nr 1439 K Gnojnik – Złota w km 7+680 – 8+280 wraz z budową chodnika przy drodze 

powiatowej nr 1441 K w miejscowości Złota w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019 i zabezpieczenia w budżecie na 2017 rok środków 

finansowych na realizację tego zadania. 

 

Na podstawie art.  10  ust. 1 i 2, art. 18 ust 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 216 ust 2 pkt. 5 i art. 220 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

885 z późn. zm.) Rada Gminy w Gnojniku uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Gnojnik wyraża wolę przystąpienia z Powiatem Brzeskim do realizacji 

zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1441K Złota przez wieś w km od 0+016 do km 

4+720 oraz drogi powiatowej nr 1439 K Gnojnik – Złota w km 7+680 – 8+280 wraz z 

budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1441 K w miejscowości Złota w ramach 

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019, której 

głównym inwestorem będzie Powiat Brzeski. 

2. Gmina Gnojnik zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie Gminy Gnojnik na 

2017 r. środków finansowych w wysokości 21 279,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy 

dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) na realizację zadania określonego w ust. 1 

niniejszej uchwały. Kwota ta zostanie przekazana w formie pomocy finansowej dla Powiatu 

Brzeskiego. 

3. Szczegółowe warunki współpracy, finansowania i sposób wspólnej realizacji 

zadania, o którym mowa w ust. 1 określone zostaną w umowie o partnerstwie zawartej 

pomiędzy Gminą Gnojnik, a Powiatem Brzeskim.  

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

                 

              Janusz Zych 


