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Sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 11 września 2003 r.

Uchwała Nr IX/91/2003
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 11 września 2003

W sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2003 r. przez Gminę Lichnowy 
dla Powiatu Malborskiego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym / tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Lichnowy 
uchwala co następuje:

Gmina Lichnowy udziela dla Powiatu Malborskiego w 2003 roku pomocy finansowej 
w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem dofinansowanie opracowania projektu technicznego 
modernizacji drogi powiatowej Nowy Staw -  Lichnowy w ramach programu „Zintegrowany 
Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego’/

§1

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



U z a s a d n i e n i e

do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2003r. przez Gminę Lichnowy 
dla Powiatu Malborskiego.

Rada Powiatu Malborskiego uchwaliła Zintegrowany Program Rozwoju 
Regionalnego. W programie tym przewidziano m.in. modernizację ważniejszych dróg 
powiatowych , w tym również 3 km odcinek drogi powiatowej N.Staw- Lichnowy położony 
na terenie gminy Lichnowy. Zadanie to planowane jest przez Zarząd Powiatu do realizacji 
w roku 2004. Zarząd Powiatu Malborskiego zakłada uzyskanie środków finansowych z 
funduszy unijnych oraz środków własnych , w tym zaciągniętych kredytów. Wniosek w tej 
sprawie powinien być złożony jeszcze w tym roku. Rada Powiatu Malborskiego nie ma 
jednak możliwości sfinansowania dokumentacji technicznej ze środków budżetu powiatu roku 
bieżącego.

W celu więc przyspieszenia prac przygotowawczych oraz umożliwienia złożenia 
przez Zarząd Powiatu Malborskiego wniosku jeszcze w tym roku proponuję udzielić pomocy 
finansowej w wysokości 30.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej w/w odcinka 
drogi mającego istotne znaczenie dla mieszkańców naszej gminy. Propozycja ta jest zgodna z 
art.10 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


