Uchwała Nr XXI/123/04
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 17 czerwca 2004 r.
w sprawie udziału Powiatu Łobeskiego we współfinansowaniu projektu –
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0914Z Resko-Węgorzyno
w km 10+000-22+795”
Na podstawie art. 12 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz.1592 zmiany: Dz.U. z 2002 Nr 23, poz. 220; Nr
62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271;
Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004. Nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu
w Łobzie uchwala, co następuje:

§1 Powiat Łobeski przystępuje do udziału we współfinansowaniu projektu –
zadania pn „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0914Z Resko - Węgorzyno
w km 10+000-22+795” o wartości 7 052 702,28 zł.
§2.1.Zabezpiecza się w uchwale budżetowej Powiatu Łobeskiego na 2004 r.
kwotę 2 468 446 zł. stanowiącą wkład na realizację tego zadania.
2. Z kwoty 2 468 446 zł. przeznacza się:
- 25 % na wkład własny
- na wartość pierwszej faktury
- na wartość kosztów niekwalifikowanych
§3 Zadanie realizowane będzie w ramach Zintegrowanego Operacyjnego
Programu Rozwoju Regionalnego priorytet 1, działanie 1.1., poddziałanie
1.1.1
§4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Powiat Łobeski
przystępuje do priorytetu 1, działanie 1.1., poddziałanie 1.1.1. na realizację
projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0914Z Resko-Węgorzyno 10+00022+795”. Współfinansowanie z funduszy europejskich wynosić będzie 75%, co
pokryje znaczą część inwestycji. Zabezpieczenie ze środków własnych wynosić
będzie 35%, co pozwoli na uzyskanie współfinansowania z funduszy
europejskich do 75% środków.
Zadanie jest umieszczone w Strategii Rozwoju Powiatu Łobeskiego - Uchwała
Rady Powiatu w Łobzie Nr XX/119/04 z dnia 21 maja 2004 r. oraz przyjęte
programem kadencyjnym na lata 2004-2006.
Droga Resko - Węgorzyno jest drogą powiatową o znaczeniu ponadlokalnym.
Jest na całym odcinku przeznaczonym do remontu. Jest drogą często
użytkowaną w komunikacji turystycznej nad morze, udrażnia dojazd do drogi
krajowej nr 6 Szczecin-Gdańsk. Jest to strategiczna droga dla mieszkańców
powiatu, jej remont poprawi możliwość komunikacji mieszkańców gmin
powiatu z Łobzem, siedzibą powiatu

