
 
UCHWAŁA NR XXVI/152/12 

Rady Gminy Somianka 
z dnia 26 września 2012 r. 

 
 
 
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na rok 2013 w budżecie Gminy 
Somianka na realizację projektu: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 4416W relacji od 
drogi krajowej nr 62 do granicy powiatu w miejscowości Celinowo oraz Nr 4410W od 
drogi krajowej nr 62 do drogi wojewódzkiej Nr 618 w miejscowości Skorki i Ulasek 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 
„Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”            
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 174/2011 Rady 
Ministrów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod 
nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- 
Dostępność – Rozwój” Rada Gminy Somianka uchwala co następuje: 

                                                                                                               
§ 1. 

 
Rada Gminy Somianka przyjmuje zobowiązanie do podjęcia czynności mających na celu 
zabezpieczenie w budżecie Gminy Somianka na rok 2013 środków finansowych w kwocie 
1.225.000,00 zł. (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 
z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu realizowanego przez powiat wyszkowski 
pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych Nr 4416W relacji od drogi krajowej nr 62 do 
granicy powiatu w miejscowości Celinowo oraz Nr 4410W od drogi krajowej nr 62 do drogi 
wojewódzkiej Nr 618 w miejscowości Skorki i Ulasek” w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II „ Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.            

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka upoważniając go do podpisania 
w imieniu Gminy Somianka umowy z powiatem wyszkowskim o partnerstwie przy realizacji 
zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych  Nr 4416W relacji od drogi krajowej 
nr 62 do granicy powiatu w miejscowości Celinowo oraz  Nr 4410W od drogi krajowej nr 62 
do drogi wojewódzkiej Nr 618 w miejscowości Skorki i Ulasek” w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II „ Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.                                                          
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 
 
                                                                                                  /-/ Krzysztof Jan Rakowski  
                                                                                              


