
Załącznik Nr 3. 
do Protokołu Nr XLVI/442/10 
z Sesji Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 16.09.2010 r.

Uchwała Nr XLVI/442/2010 

Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 16 września 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Lichnowy dla Powiatu 

Malborskiego.

Na podstawie art. 220 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 175, poz 1240) oraz art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co 
następuje:

§ i

Gmina Lichnowy udziela Powiatowi Malborskiemu w roku budżetowym 2011 pomocy 

finansowej w wysokości nie większej niż 779 563,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt 

dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pod 

nazwą „ Remont dróg powiatowych podstawą poprawy spójności sieci drogowej i bezpieczeństwa 

ruchu drogowego w powiecie malborskim przewidzianych do realizacji w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011”, realizowanego w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2011.

§2

Podstawą przekazania środków na realizację pomocy finansowej o której mowa w § 1 będzie 
umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczania środków.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y



U zasadn ien ie

Uchwałą Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. został 

ustanowiony „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, który ma na 

celu wspierać m.in. remonty dróg powiatowych prowadzących do zwiększenia płynności 

ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego.

Powiat Malborski proponuje wykonać remont dróg powiatowych na terenie Gminy 

Lichnowy o łącznej długości 14.939 km.

Przeprowadzony remont nie tylko poprawi stan dróg, ale również zwiększy 

bezpieczeństwo ruchu.

W związku z powyższym wnosi się o przyjęcie niniejszej uchwały.

Waideniar Lamkowski
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