
 Uchwała Nr XXIII/117/2016 

Rady Gminy Solec – Zdrój 

z dnia 13 września 2016 r. 

 

                                                 

intencyjna w sprawie realizacji zadania pn.  „Przebudowa dróg powiatowych w 

ilości 7464 m: Nr 0044T Falęcin Stary – Białoborze –Klępie Dolne od km 2+850  

do km 5+350 długości 2500 m wraz z wykonaniem poszerzenia,  Nr 0103T  

Stopnica – Solec-Zdrój – Zielonki - Błotnowola związana z budową ścieżki  

rowerowej  od km 9+644 do km 11+053 długości 1409 m odcinek Solec-Zdrój –  

Zielonki,  Nr 0115T Kępa Lubawska – Pacanów – Oleśnica – Strzelce na 

odcinku Pacanów – granica Powiatu Buskiego  od km 10+295 do km 13+850 

długości 3555m” 

 

 

                    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 

 

Rada Gminy Solec - Zdrój uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. W związku z ubieganiem się o pozyskanie środków finansowych w ramach 

„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 

lata 2016-2019”  na realizację zdania pn. „Przebudowa dróg powiatowych w  

ilości 7464 m: Nr 0044T Falęcin Stary – Białoborze – Klępie Dolne od km 2+  

850 do km 5+350 długości 2500 m wraz z wykonaniem poszerzenia,  Nr 0103T  

Stopnica – Solec-Zdrój - Zielonki - Błotnowola związana z budową ścieżki  

rowerowej  od km 9+644 do km 11+053 długości 1409 m odcinek Solec-Zdrój 

– Zielonki, Nr 0115T Kępa Lubawska – Pacanów – Oleśnica – Strzelce na  

odcinku Pacanów – granica Powiatu Buskiego  od km 10+295 do km 13+850  

długości  3555m” Gmina Solec-Zdrój oświadcza, iż zapewni środki w budżecie 

gminy na jego realizację w 2017 roku w wysokości 160 000  zł. 

 
2. W ramach realizowanego zadania powiat wykona na terenie Gminy Solec – Zdrój 

 inwestycje pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica – Solec-Zdrój - 

Zielonki – Błotnowola związana z budową ścieżki rowerowej od km 9 + 644 do km 11 + 

053  długości 1409 mb na odcinku Solec-Zdrój  - Zielonki” . 

 

§2 

Gmina zobowiązuje się do umieszczenia w uchwale budżetowej w roku 2017 odpowiednich 

zapisów umożliwiających realizację zadania opisanego w § 1.            

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady 
      Paweł Patrzałek 


