
UCHWAŁA  NR 149/XXIII/2017 

RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 19 stycznia 2017r 

 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „ Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście” 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016r, poz. 446 ze zm. ) oraz art.216 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.)  Rada Gminy Nowe Miasto uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Rada Gminy Nowe Miasto deklaruje  zabezpieczenie środków finansowych jako udziału własnego na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej  

w Nowym Mieście”, w związku z ubieganiem się przez Gminę Nowe Miasto o dofinansowanie ww. 

zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach  

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-

ściekowa w aglomeracjach”. 

§ 2 

Wysokość zabezpieczonych środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego 

związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji 

sanitarnej w Nowym Mieście” wynosi  12 360 000,00 zł. 

§ 3 

Środki finansowe o których mowa w § 2 niniejszej Uchwały zostały zabezpieczone w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto na lata 2017-2024. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

 

 

 

 

 
 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 149/XXIII/2017 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 19 stycznia 2017 

 

W związku ze złożeniem przez Gminę Nowe Miasto wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni 

ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście”  w ramach  

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-

ściekowa w aglomeracjach” istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych jako udziału 

własnego. 

Zgodnie z  zestawieniem jakie gmina otrzymała poziom dofinansowania wynosi 63,75%, zatem 

pozostałe finansowanie zadania należy do gminy. 

Szacunkowy koszt projektu wynosi 21 839 999,99 zł, koszty kwalifikowalne wynoszą 17 756 097,56 

zł, dofinasowanie wynosiłoby 11 319 512,19 zł, po stronie gminy koszty wynoszą wg wyliczeń 

10 520 487,80 zł. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024,  uchwalonej Uchwałą Nr 141/XXIII/2017  

z dnia 19 stycznia 2017r w wykazie przedsięwzięć na ww. zadanie zabezpieczono kwotę 12 360 000,00 

zł.  

Rok 2017 -   4 360 000,00 zł, 

Rok 2018 –  4 000 000,00 zł, 

Rok 2019 –  2 200 000,00 zł, 

Rok 2020 –  1 800 000,00 zł. 

 


