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Warszawa,

MINISTERSTWO
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Sekretarz Stanu
Wodzimierz Karpiński

1. Remont drogi gminnej ul. Starowiejskiej nr K470239
w km 0+lB0 - 2+054,

2, Remont drogi gminnej ul' Wróblówki nr K170267 w
w km l+200 - I+900,

3. Remont drogi gminnej ul. Wąwozowa nr K470036
w km 0+120 - 0+870.
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DUSKZ-r-5901-t-2/13

Pan Mariusz Krystian
wójt Gminy Spytkowice
powiat wadowicki
Województwo Małopolskie

PROMESA

Uprzejmie informuję, żze w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk
żyrviołowych' przewiduje się dofinansowanie w 20|3 roku zadań pn.:

w miejscowości Ryczów

miejscowości Spytkowice

w miejscowości Półwieś

Wysokośó dotacji wynosić będzie 750.000 zł, nie więcej jednak niż:

o wartość zadania po udzieleniu zamówienia publicznego, w przypadku zadań związanych
z ustnvaniem skutków powodzi mających miejsce w 2010 roku, jeżeli Gmina została ujęta
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym po dniu 11 maja 2010 r, na podstawie
art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów
i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działanicł żywiołu
(Dz. U. Nr 84, poz. 906, z późn. zm.),

C 80 oń wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego' w pozostałych przypadkach'

Dotacja ta zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu
terytorialnego po przekazaniu przez ni4 do dnia 31 maja 2013 roku, dokumentów wskazanych
w załączniku nr 1 do WyĘcznych, zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa
w zakładce Administracja i Samorządy Usuwanie skutków klęsk zyviołowych.

Nieprzekazanie powyzszych dokumentów w ww. terminie będzie oznaczał,o rezygnację zprĄlznanego
wstępnie dofinansowania.

Dokumenta cję na|eĘ przekazaÓ na adre s właściwego teryto rialnie woj ewody.

Do wiadomości:
Pan Jerzy Miller
Wojewoda Małopolski


