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'4 
UCHWALA Nr IX/79/2015 

RADY GMINY WAGANIEC 

s 
zdnia 29 grudnia 2015r. 

w sprawie wyrazenia zgody na przystqpienie i realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160512 C 
w miejscowosci Michalin i Wiktoryn" 

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2015 r., poz. 1515) oraz art. 216 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2013 r. poz. 885 z pozn. zm.) uchwala si? co nast^puje: 

§ 1. l.Wyraza sif zgod? na przyst^pienie Gminy Waganiec do realizacji z Powiatem Aleksandrowskim zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej Nr 160512 C w miejscowosci Michalin i Wiktoryn". 

2. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2016-2017 przy wsparciu srodkow pozyskanych w ramach operacji 
typu „Budowa lub modemizacja drog lokalnych" w ramach poddzialania „Wsparcie inwestycji zwi^zanych 
z tworzeniem, ulepszeniem, lub rozbudow^ wszystkich rodzajow malej infrastruktury, w tym inwestycji w energi? odnawialnq 
i w oszcz^dzanie energii" obj^tego Programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020. 

§ 2. 1. Szczegotowe zasady wsp61pracy i wzajemnych zobowiqzan dla realizacji przedmiotowego zadania zostan^ 
okreslone w porozumieniu. 

2. Projekt porozumienia stanowi zal^cznik nr 1 do uchwaly. 

§ 3. Do zawarcia porozumienia upowaznia si? Wojta Gminy. 

§ 4. Uchyla si? uchwal? Nr VIII/68/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyrazenia zgody 
na przyst^pienie i realizacj? zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160512 C w miejscowosci Michalin 
i Wiktoryn". 

§ 5. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Waganiec. 

§ 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia i podlega podaniu do publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo 
przyj?ty, a takze poprzez zamieszczenie jej tresci na stronie intemetowej www.waganiec.biuletyn.net 
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