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UCHWAŁA NR .....1.1211:112212:
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy
2022 w związku z realizacją projektu pn. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY „Z” NR
111318R UL. PRZEMYSŁOWA W JAROSŁAWIU od km 0+000,00 do km 0+897,00” w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naborów wniosków na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt9 lit. e w związku zart. 7 ust. | pkt 2 oraz art. 58 ust. I ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U 2021.1372, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
$ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy
2022 w wysokości 842.192,18 zł (słownie złotych: osiemset czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt
dwa 18/100 zł) w związku z realizacją projektu pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY „Z” NR
111318R UL. PRZEMYSŁOWA W JAROSŁAWIU od km 0+000,00 do km 0+897,00”.
$ 2. Zobowiązanie określone w $1 pokryte zostaną ze środków własnych Gminy Miejskiej Jarosław.
$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.
$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Gmina Miejska Jarosław w 2021 r . złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „ PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ KLASY „Z” NR 111318R UL. PPRZEMYSŁOWA W JAROSŁAWIU od km 0+000,00
do km 0+897,00" do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naborów wniosków na 2022 rok.
Projekt planowany jest do realizacji w okresie maj 2022 r - październik 2023 r. Zakładana inwestycja
obejmie m.in.: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, podbudowy — profilowanie i zagęszczanie podłoża,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wzmocnienie warstw asfaltowych geosiatką, oznakowanie
poziome, oznakowanie pionowe, obramowania krawężniki i obrzeża betonowe, chodniki z brukowej kostki
betonowej, kanalizacja deszczowa, wykonanie oświetlenia drogi.

Projekt Gminy Miejskiej Jarosław został wybrany do dofinansowania.
Poziom dofinansowania: 1.705.551,00 zł, tj. do 60 % wartości inwestycji.
Udział środków Gminy: 1.137.034,13 zł, tj. 40% wartości inwestycji.
Szacowana wartość inwestycji: 2.842.585,13 zł, w tym:
Na rok 2022: 2.000.392,95 zł.
Na rok 2023: 842.192,18 zł.
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