
Uchwała Nr XXXIV/197/2017 

Rady Gminy Solec - Zdrój 

z dnia 12 września 2017 r. 

intencyjna w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T 

Stopnica-Solec-Zdrój-Zielonki-Ludwinów-Błotnowola od km 11+577 do km 14+427 

długości 2850 m., Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica-Solec-Zdrój-

Zielonki-Ludwinów-Błotnowola od km 14+427 do km 16+827 długości 2400 m" 

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; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 

1948; 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 

1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, 

poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) 

Rada Gminy Solec - Zdrój uchwala co następuje: 

§1 

1. W związku z ubieganiem się przez Powiat Buski o pozyskanie środków finansowych 

w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na realizację zdania pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica-Solec-Zdrój-Zielonki-Ludwinów-

Błotnowola od km 11+577 do km 14+427 długości 2850 m., Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 0103T Stopnica-Solec-Zdrój-Zielonki-Ludwinów-Błotnowola od 

km 14+427 do km 16+827 długości 2400 m" 

 

Gmina Solec-Zdrój oświadcza, iż zapewni środki w budżecie gminy na jego realizację 

w 2018 roku w wysokości 300 000 zł. 

 

2. W ramach realizowanego projektu Powiat Buski wykonana na terenie Gminy Solec – 

Zdrój inwestycje pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica-Solec-

Zdrój-Zielonki-Ludwinów-Błotnowola od km 11+577 do km 14+427 długości 

2850 m”. 

§2 

Gmina zobowiązuje się do umieszczenia w uchwale budżetowej w roku 2018 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. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady 

    Jan Żubrowski 

 

 



Uzasadnienie 

Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju będzie wnioskował o dotację z budżetu państwa w ramach 

programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019" na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 0103T Stopnica-Solec-Zdrój-Zielonki-Ludwinów-Błotnowola od km 11+577 do km 

14+427 długości 2850 m., Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica-Solec-Zdrój-

Zielonki-Ludwinów-Błotnowola od km 14+427 do km 16+827 długości 2400 m" Chcąc 

uzyskać dofinansowanie w ramach powyższego programu koniecznym jest złożenie wniosku 

w terminie do 15 września 2017 roku. Jednym z niezbędnych dokumentów jaki należy załączyć 

do wniosku jest uchwała organu stanowiącego o zagwarantowaniu środków (wkładu własnego 

na realizację projektu). Planuje się, że źródłem finansowania wkładu własnego będzie pomoc 

finansowa (dotacja celowa) Gminy Solec-Zdrój z terenu Powiatu Buskiego w łącznej kwocie 

300 000 zł. Z uwagi na to, iż zadanie to dotyczy m.in. przebudowy drogi w granicach Gminy 

Solec-Zdrój podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 

 

 Wiceprzewodniczący Rady 

    Jan Żubrowski 

 


