UCHWAŁA NR LIV/530/2010
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 21 września 2010 rok.
w sprawie przystąpienia Gminy Szemud do Programu Wieloletniego pn. „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” i zawarcie umowy partnerskiej
z Powiatem Wejherowskim w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Odnowa
nawierzchni drogi gminnej we wsi Kamień na odcinku od km 0+000 do 0+100
i nawierzchni na drodze powiatowej nr 1405 G na odcinku Szemud –Kamień
od km 2+100 do km 3+581, w tym dwóch skrzyżowań: z drogą gminną i powiatową
- w celu poprawy bezpieczeństwa oraz zapewnienia spójności z drogami w gminie.”
Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 18, ust.2, pkt 9, lit e, pkt 11 Ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z
2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z
2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Szemud uchwala co
następuje:
§ 1.
Upoważnia się wójta Gminy Szemud do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.
„Odnowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Kamień na odcinku od km 0+000 do 0+100
i nawierzchni na drodze powiatowej nr 1405 G na odcinku Szemud –Kamień od km 2+100
do km 3+581, w tym dwóch skrzyżowań: z drogą gminną i powiatową - w celu poprawy
bezpieczeństwa oraz zapewnienia spójności z drogami w gminie” z budżetu państwa
w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011”
§2
Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do podpisania z Powiatem Wejherowskim umowy
partnerskiej w zakresie wspólnej realizacji projektu wymienionego w §1
§ 3.
Szacunkowy koszt całego projektu określa się na kwotę 1 148 000,00 ( słownie: jeden milion
sto czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100), w tym udział Gminy Szemud, stanowiący 25%
kosztów inwestycji tj. 287 000,00 (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych
00/100)
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

