
- projektnńi Nr /cło^

UCHWAŁA Nr ..../...... /2022

RADY GMINY TARNOWIEC 

z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie: przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na 
realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) i art. 3 pkt 4 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305),

Rada Gminy Tarnowiec uchwala, co następuje:

§ 1-
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Tarnowiec do realizacji zadań pn.:

1) „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu”,
2) „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu wraz z budową Gminnego 

Przedszkola”,
3) „Budowa oczyszczalni ścieków' w Sądkowej”.

2. Wyżej wymienione zadania będą realizowane w ramach Rządowego Programu Funduszu 
Polski Ład, w przypadku przyznania dofinansowania.

3. Na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązań 
łącznie do kwoty 4.335.000,00 zł, w następujący sposób:

1) Na zadanie ..Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu”, w poszczególnych latach:

2022 -525.000,00 zł

2023-210.000,00 zł

2) Na zadanie „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu wraz z budową Gminnego 
Przedszkola”, w poszczególnych latach:

2022 - 975.000,00 zł

2023 -300.000,00 zł

2024- 1.425.000,00 zł

3) Na zadanie ..Budowa oczyszczalni ścieków w Sądkowej”, w poszczególnych latach:

2022 - 500.000,00 zł

2023 - 190.000,00 zł

2024 - 210.000,00 zł



4. Zobowiązania, o których mowa w ust. 3 zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy 
Tarnowiec.

§2.

Realizacja zadań o których mowa w §1 nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze 
środków Rządowego Programu Polski Ład.

§3.

Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Uruchomiono II edycję Rządowego Programu Polski Ład, w ramach którego JST mogą 
uzyskać dofinansowanie do realizacji zadań wskazanych w wyznaczonych obszarach. Poziom 
dofinansowania wynosi od 85% ( budowa budynku UG w Tarnowcu i modernizacja SP 
w Tarnowcu wraz z budową Gminnego Przedszkola ) do 95% ( budowa oczyszczalni ścieków 
w Sądkowej ).

Realizacja wskazanych w uchwale zadań ma istotne znaczenie dla Gminy Tarnowiec 
i stanowi możliwość jej rozwoju.

Marek Ilfeinar


