
 
UCHWAŁA NR XXXI/ 154 /09 

RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 17 września 2009 

 
w sprawie przystąpienia do rządowego programu pn „Narodowy Program Przebudowy 

Dróg Lokalnych 2008 - 2011” 
 
Na podstawie art.10 ust.1 i 2 oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm) i art. 175 ustawy  z dnia 30 czerwca 
2005 o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Cegłów 
uchwala co następuje: 
 

§ 1 
1. WyraŜa się zgodę na przystąpienie Gminy Cegłów do Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych zwanego dalej Programem na zasadzie partnerstwa z Powiatem Mińskim i 
Gminą Mrozy. 
 
2. W ramach Programu Gmina Cegłów udzieli Powiatowi Mińskiemu pomocy finansowej z 
przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2231W Latowicz – 
Kałuszyn - Mrozy od km 6+580 do km 9+800, długości 3.220 mb oraz drogi powiatowej nr 
2242W Stara Wieś – Siodło - Kuflew, odcinek od km 9+291 do km 13+640, długości 
4.349,00 mb” 
 
3. Udzielenie pomocy finansowej, o której mowa w ust.2 nastąpi na podstawie odrębnej 
uchwały. 
 
4. Do zawarcia umowy partnerskiej, o której mowa w ust.1 upowaŜnia się Wójta Gminy 
Cegłów. 

§ 2 
Na potrzeby realizacji zadania, o którym mowa w §1 Gmina Cegłów, w budŜecie roku 2010 , 
zaplanuje 350.000 zł. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie: 
Pismem z dnia 7 sierpnia 2009r Starosta Powiatowy w Mińsku Mazowieckim zwrócił się do 
Wójta Gminy o podjęcie uchwały o przystąpieniu, na zasadzie partnerstwa, do zadania 
przebudowy skrzyŜowania dróg w Kuflewie. Powiat Miński chce ponownie wystąpić z 
wnioskiem o dofinansowanie tego zadania z Narodowego Programu Przebudowy dróg 
Lokalnych.  Do wniosku Powiatu powinny być załączone uchwały gmin uczestniczących. 
Drogi w tym obszarze są w bardzo złym stanie więc uwaŜam za zasadne przystąpienie do 
partnerstwa z Powiatem celem przebudowy dróg 


