
Uchwała nr 228/XXXIV/09
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów z gminami na realizację zadań inwestycyjnych
drogowych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011”

UCHWAŁA NR 228/XXXIV/09

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów z gminami na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w
ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Na podstawie  art.  12 pkt  8 lit.  h ustawy z  dnia  5 czerwca 1998 r.  o samorządzie  powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zawarcie  umowy z  gminą Otwock na realizację inwestycji  drogowej  w ramach
Programu  Wieloletniego  pod  nazwą  „Narodowy  Program  Przebudowy  Dróg  Lokalnych  2008-2011”  na
następujące zadanie:
Przebudowa  ciągu  drogowego  ul.  Batorego  (od  wjazdu  do  ZP  ZOZ)  oraz  skrzyżowania  na  rondo  ul.
Batorego, ul. Warsztatowa i ul. Kraszewskiego wraz z ul. Kraszewskiego do ronda przy ul. Mieszka I w
Otwocku.
2. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z gminą Celestynów na realizację inwestycji drogowej w ramach
Programu  Wieloletniego  pod  nazwą  „Narodowy  Program  Przebudowy  Dróg  Lokalnych  2008-2011”  na
następujące zadanie:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2713W Regut-Celestynów-Dąbrówka-Glina-Wola Karczewska obejmująca
wykonanie  chodnika oraz  przebudowę na rondo skrzyżowania  z  drogą powiatową Nr 2714W  Dąbrówka-
Celestynów-Kołbiel w m. Dąbrówka, gm. Celestynów.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegielniak

Uzasadnienie

W  związku  z  ogłoszeniem przez  Wojewodę  Mazowieckiego  naboru  wniosków  na  rok  2010  w  ramach
Programu  Wieloletniego  pod  nazwą  „Narodowy  Program  Przebudowy  Dróg  Lokalnych  2008-2011”  do
wspomnianego powyżej wniosku należy załączyć umowę o partnerstwie w realizacji projektu. Aby można
było podpisać taką umowę musi być wyrażona zgoda przez Radę Powiatu.
W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegielniak


