UCHWAŁA Nr XII/78/2003
RADY GMINY BARUCHOWO
z dnia 4 grudnia 2003 roku

w sprawie przyjęcia do realizacji w latach 2004 – 2005 zadania pn. „Budowa ścieżki
rowerowej”
Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art.7 ust.1 pkt.2 oraz art. 58 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.
zm./ oraz Uchwały Nr IX/53/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 8 sierpnia 2002 roku
w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr V/29/2003 Rady Gminy Baruchowo
z dnia 28 lutego 2003 roku

RADA

GMINY

uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadza się do realizacji w latach 2004 – 2005 zadanie pn. „Budowa ścieżki
rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 25+694
do km 26+763”, wykazane w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Zadanie o którym mowa w ust.1 dofinansowane będzie ze środków SAPARD
w ramach Działania 4.3: Publiczna infrastruktura techniczna na obszarach wiejskich.
3. Realizacja zadania o którym mowa w ust. 1 finansowana będzie ze środków własnych
gminy, w wysokości stanowiącej udział własny we współfinansowaniu wyżej
wymienionego zadania.
§ 2.
Wójt Gminy przy opracowaniu projektu budżetu gminy na rok 2004 i 2005 uwzględni środki
finansowe na realizację zadania o którym mowa w § 1 ust. 1, ujętego w wieloletnim planie
inwestycyjnym.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Komorek

Załącznik
do Uchwały Nr XII/78/2003
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 4 grudnia 2003 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji w latach 2004
- 2005 zadania pn. „Budowa ścieżki
rowerowej”

Nazwa zadania

Okres
realizacji

Środki własne
gminy
(w PLN)

Wnioskowana
wielkość
pomocy
finansowej
z programu
SAPARD
(w PLN)

Budowa ścieżki rowerowej

2003-2005

353.467,00

130.000,00

483.467,00

Razem:

X

353.467,00

130.000,00

483.467,00

Wartość
zadania
ogółem
(w PLN)

