
UCHWAtr A Nr XXV|244/12
RADY MIEJSKIEJ W JEDRZEJOWIE

z dnia25.10.20\2 r.

w sprawie przyst4pienia Gminy Jpdrzej6w do porozumienia dotycz4cego budowy
w roku 2013 na terenie miasta Jgdrzej6w miasteczka ruchu drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz, U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z p52n. zm.) Rada Miejska w JEdrzejowie uchwala,
co nast?puJe:

$ 1

Majqc na celu zapewnienie stalego podnoszenia bezpieczefstwa w ruchu drogowym
na terenie miasta Jgdrzej6w, przystgpuje sig do porozumienia z Wojewod4 SwiEtokrzyskim
dotycz4cego budowy na terenie miasta JEdrzej6w Miasteczka ruchu drogowego w ramach
projektu ,,Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego", realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet VIII. Bezpieczefstwo transportu
i krajowe sieci transportowe Dzialante 8.1. Bezpieczeristwo ruchu drogowego.

$ 2
UpowaZnia sig Burmistrza Miasta Jgdrzejowa do zawarcia porozumienia z Wojewod4
Swigtokrzyskim, okre6laj4cym szczeg6lowe warunki realizacji przedsiqwziEcia.

s 3
Wykonanie uchwaly powierza siE Burmistrzowi Miasta Jgdrzejowa.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjEcia.

Przewodniczqcy
Rady Miejskiej w Jqdrzejowie

mgr Pawel

s 4



Uzasadnienie

do uchwaly Nr XXYl244ll2 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 25.10.2012 r.
w sprawie przyst4pienia Gminy Jpdrzejriw do porozumienia dotyczqcego budowy

w roku 2013 na terenie miasta Jgdrzej6w miasteczka ruchu drogowego

Maj4c na wzglgdzie zapewnienie stalego podnoszenia bezpieczenstwa w ruchu

drogowym na terenie Gminy JEdrzej6w, aktywnie poszukuje sig mozliwo5ci uzyskania

Srodk6w zewnEtrznych w celu dofinansowania wlw dzialaA z fturduszy unijnych.

Na podstawie korespondencji prowadzonej z Wojewod4 Swiqtokrzyskim (pisma znak:

FPP.IV.800.3.2.2011 z dnia 09.03.201I r . ,  FPP.IV.800.3 .12.2011 z dnia 22.06.2011 r . ,

FPP.1V.800.3.15.201 I  z dnia 12.07.2011 r . ,  FPP.1V.800.3.25.201 1 z dnia 21.11.2011 r . ,

FPP.1V.800.6.201 2 z dnta 28.05.2012 r., FPP.IV.800.5.8.2012 z dnia 23.10.2012 r.), Gmtna

Jgdrzej6w ma moZliwo3i przyst4pienia do porozumienia dotycz4cego budowy na terenie

miasta Jgdrzej6w miasteczka ruchu drogowego w ramach projektu ,,Budujemy Miasteczka

Ruchu Drogowego", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko, Priorytet VIII. Bezpieczenstwo transportu i krajowe sieci transporlowe

Dzialanie 8.1 . Bezpieczeristwo ruchu drogowego.

Celem projektu jest wybudowanie miasteczka, kt6re umoZliwi wprowadzenie dzieci

i mlodzieLy szkolnej w podstawy bezpiecznego zachowania sig w ruchu drogowyn, a takZe

zapewni moZliwodi prowadzenia naleZltego szkolenia oraz przeprowadzenia egzamin6w na

kartg rowerow4 i motorowerow4. Gmina JEdrzej6w posiada prawomocne pozwolenie

na budowg przedmiotowego miasteczka, kt6rego realizacja planowanajest na rok 2013.

Na finansowanie budowy miasteczka Wojewoda Swiqtokrzyski przekaZe rirodki

w wysokoSci 270 000,00 zl. Szacunkowa warlo6i Srodk6w wlasnych okre5lono na kwotQ

130 000,00 zl .

Biorqc powyZsze pod uwagp podjqcie uchwaly jest zasadne.


