
Załącznik Nr 2 
do Protokołu Nr XLI/293/13 
z Sesji Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 12.09.2013 r.

Uchwała Nr XLI/293/13 

Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 12 września 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do współpracy partnerskiej z Powiatem 

Małborskim w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Wieloletniego pod 

nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2012- 
2015”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na przystąpienie do współpracy partnerskiej z Powiatem Małborskim w 

ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2012-2015” w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i remont dróg w powiecie 

małborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

§2

Partnerzy zobowiązują się do finansowania projektu którego szacunkowa wartość wynosi 

8.500.000,00 zł. w następujących częściach w 2014 roku:

1. Gmina Lichnowy (4,71%) 400.000,00 zł

2. Powiat Malborski (41,18%) 3.500.000,00 zł

3. Dotacja z budżetu państwa (35,29%) 3.000.000,00 zł
4. Pozostali partnerzy (18,82%) 1.600.000,00 zł

§3

Realizacja uchwały zostanie poprzedzona zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą 

Lichnowy a Powiatem Małborskim.



§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pr^ąwstdniczący Rady
Jack

liew RybickiZbit
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Uzasadnienie

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015”, ma na celu wspierać 

m.in. remonty dróg gminnych i powiatowych prowadzących do zwiększenia płynności ruchu i 

poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego.

Program ten stanowi jedyną możliwość uzyskania środków na drogi powiatowe w 
wysokości 50% kosztów.

Powiat Malborski proponuje wykonać remont drogi powiatowej nr 2918G 

Szymankowo Tropiszewo o długości odcinka ok. 1,2 km, remont drogi powiatowej nr 2918G 

Lichnowy-Parszewo-Tralewo o długości odcinka ok. 1,2 km, remont drogi powiatowej nr 

2915G rz. Wisła-Boręty o długości odcinka ok. 0,8 km,

Przeprowadzony remont nie tylko poprawi stan drogi, ale również zwiększy 

bezpieczeństwo ruchu kołowego jak i pieszego.

W związku z powyższym wnosi się o przyjęcie niniejszej uchwały.
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