
Uchwała Nr XVIII / 106 / 2016

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 31 marca 2016 roku

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  o  partnerstwie  pomiędzy  Gminą
Szczytniki  a  Powiatem  Kaliskim  w  sprawie  realizacji  projektu  pod  nazwą  „Przebudowa  drogi
powiatowej nr 4631 P na odcinku : Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie”

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2, art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 12, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Wyraża  się  zgodę  na  zawarcie  porozumienia  z  Powiatem Kaliskim w sprawie  realizacji  projektu  

pod nazwą . „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku : Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki

Drugie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „ Budowa

lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach podziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,

ulepszaniem  lub  rozbudową  wszystkich  rodzajów  małej  infrastruktury,  w  tym  inwestycji  w  energię

odnawialną i w oszczędzanie energii”. 

§ 2. Zasady wspólnej realizacji projektu, o którym mowa w § 1 określi porozumienie o partnerstwie zawarte 

pomiędzy  Gminą Szczytniki a  Powiatem Kaliskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 



Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XVIII / 106 / 2016

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 31 marca 2016 roku

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  o  partnerstwie  pomiędzy  Gminą

Szczytniki  a  Powiatem  Kaliskim  w  sprawie  realizacji  projektu  pod  nazwą  „Przebudowa  drogi

powiatowej nr 4631 P na odcinku : Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie”

Partnerstwo na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego  „Przebudowa drogi powiatowej nr
4631  P na  odcinku  :  Pośrednik  –  Iwanowice  –  Sobiesęki  Drugie”,  zostaje  powołane  w  celu
uzyskania lepszej  oceny w rankingu operacji  do ogłoszonego w dniu 19 lutego 2016 r.  naboru
wniosków  o  przyznanie  pomocy  na  realizację  operacji  typu  „Budowa  lub  modernizacja  dróg
lokalnych”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną
i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Jeżeli Powiat Kaliski składając wniosek o przyznanie pomocy wykaże się realizacją zadania
z Gminą Szczytniki uzyska dodatkowy punkt za preferowanie kompleksowych rozwiązań w ramach
lokalnej  infrastruktury  drogowej.  Kompleksowe  rozwiązanie  w  ramach  lokalnej  infrastruktury
drogowej będzie polegało na tym, że Gmina Szczytniki zobowiązuje się zrealizować z własnych
środków zadanie,  polegające na zmianie nawierzchni  z  gruntowej  na tłuczniową drogi  gminnej
o długości 900 mb prowadzącej od skrzyżowania  z drogą objętą wnioskiem o przyznanie pomocy
do miejscowości Daniel.


