Projekt
z dnia 29 lipca 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej o partnerstwie Gminy Międzylesie w zadaniu pn: "Przebudowa
drogi powiatowej nr 3273D Roztoki - Nagodzice - Międzylesie".
Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 1 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2016 r.,poz. 446), Rada Miejska w Międzylesiu uchwala co następuje:
§ 1. Gmina Międzylesie wyraża wolę partnerstwa przy realizacji przez Powiat Kłodzki zadania inwestycyjnego
pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki - Nagodzice - Międzylesie", planowanego do realizacji
w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016-2019".
§ 2. Gmina Międzylesie deklaruje zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Międzylesie
na rok 2017 w wysokości do kwoty 160 000,00 złotych brutto (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
które przekazane zostaną na podstawie zawartej umowy o partnerstwie w realizacji projektu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Wojewoda Dolnośląski ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Program
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019", ustalonego Uchwałą Rady
Ministrów nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r.
W związku z możliwością ubiegania się o fundusze zewnętrzne, Powiat Kłodzki planuje złożyć wniosek na
zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki -Nagodzice - Międzylesie". Mając na uwadze
powyższe Starosta Kłodzki reprezentując Powiat Kłodzki, pismem z dnia 25 lipca 2016 r. zaproponował Gminie
Międzylesie partnerstwo przy realizacji powyższego zadania.
Gmina Międzylesie zgodnie z art. 2016 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w celu zrealizowania przebudowy drogi
powiatowej 3273D Roztoki - Nagodzice - Międzylesie" udzieli Powiatowi Kłodzkiemu dotacji do kwoty
160 000,00 złotych brutto.
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