
UCHW ALA NR 149IXXIII/2017 

RADY GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 19 stycznia 2017r 

w sprawie zabezpieczenia srodkow finansowych jako wkJadu wlasnego na realizacjft zadania 
inwestycyjnego pn. " Budowa oczyszczalni sciekow i kanalizacji sanitarnej w Nowym Miescie" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 20 16r, poz. 446 ze zm. ) oraz art.216 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 0 finansach 
publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z p6zn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto uchwala co nastypuje: 

§ 1 

Rada Gminy Nowe Miasto deklaruje zabezpieczenie srodk6w finansowych jako udzialu wlasnego na 

realizacjy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oczyszczalni sciek6w i kanalizacji sanitamej 

w Nowym Miescie", w zwi'lzku z ubieganiem siy przez Gminy Nowe Miasto 0 dofinansowanie ww. 

zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Dzialanie 2.3 "Gospodarka wodno

sciekowa w aglomeracjach". 


§2 

Wysokos6 zabezpieczonych srodk6w finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wkladu wlasnego 
zwi'lZ3nego z realizacj'l zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oczyszczalni sciek6w i kanalizacji 
sanitarnej w Nowym Miescie" wynosi 12360000,00 zl. . 

§3 

Srodki finansowe 0 ktorych mowa w § 2 niniejszej Uchwaly zostaly zabezpieczone w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto na lata 2017-2024. 

§4 

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§5 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjycia. 



Uzasadnienie do Uchwaly Nr 149IXXIIII2017 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 19 stycznia 2017 

W zwi~zku ze zloZeniem przez Gminy Nowe Miasto wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony 
Srodowiska i Gospodarki Wodnej 0 dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa 
oczyszczalni sciek6w i kanalizacji sanitarnej w Nowym Miescie" w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Dzialanie 2.3 "Gospodarka wodno
sciekowa w aglomeracjach" istnieje koniecznosc zabezpieczenia srodk6w finansowych jako udziaru 
wlasnego. 
Zgodnie z zestawieniem jakie gmina otrzymala poziom dofinansowania wynosi 63,75%, zatem 
pozostale finansowanie zadania naleZy do gminy. 
Szacunkowy koszt projektu wynosi 21 839999,99 zl, koszty kwalifikowalne wynosZ<l 17756097,56 
zl, dofinasowanie wynosiloby 11 319 512,19 zl, po stronie gminy koszty wynosZ<l wg wy liczen 
10 520487,80 zl. 
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024, uchwalonej Uchwall} Nr 1411XXIIIJ20 17 
z dnia 19 stycznia 2017r w wykazie przedsiywziyc na ww. zadanie zabezpieczono kwoty 
12 360 000,00 z!. 
Rok 2017 - 4360 000,00 zl, 
Rok 2018 - 4 000 000,00 zl, 
Rok 2019 - 2 200 000,00 zl, 
Rok 2020 - 1 800 000,00 zl. 


