
- Projekt – 
Uchwała Nr XXXV/ … /2009 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 25 czerwca 2009 roku 

 
 
w sprawie: wyraŜenia intencji uwzględnienia w projekcie uchwały budŜetowej na 2010 

rok pomocy finansowej Gminie Lubomia z przeznaczeniem na realizację 
zadania „Remont ul. Wolności w Syryni” w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. 

 
 
 
Na podstawie art. 7a i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r,. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 167 pkt 5 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r., nr 249, poz. 2104 
z późn. zm.).  
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1  

 
WyraŜa się intencję uwzględnienia w uchwale budŜetowej na 2010 rok wydatku w wysokości 
400.000,00 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na 
udzielenie pomocy finansowej Gminie Lubomia na realizację zadania „Remont ul. Wolności 
w Syryni” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. 
  
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XXXV/ … /2009  

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 25 czerwca 2009 roku  

 
 

w sprawie: wyraŜenia intencji uwzględnienia w projekcie uchwały budŜetowej na 2010 
rok pomocy finansowej Gminie Lubomia z przeznaczeniem na realizację 
zadania „Remont ul. Wolności w Syryni” w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. 

 
 

Pismem nr SE-2227/05/09 z dnia 26 maja 2009 roku Wójt Gminy Lubomia zwrócił 
się do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego o udzielenie pomocy Gminie Lubomia w uzyskaniu 
dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011                 
z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont ul. Wolności w Syryni”.  

Gmina Lubomia ze swej strony corocznie udziela pomocy finansowej Powiatowi 
Wodzisławskiemu na realizację zadań przy drogach powiatowych i przeznaczyła na ten cel 
juŜ prawie 2.000000,00 złotych. W chwili obecnej Gmina Lubomia prosi o wsparcie 
finansowe swojego projektu składanego w ramach tego programu pomocowego o nazwie:                           
„Remont ul. Wolności w Syryni”. 

WyraŜenie przez Powiat Wodzisławski woli udzielenia Gminie pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej ze środków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok                    
w wysokości 400.000,00 złotych pozwoli Gminie na uzyskanie dodatkowych punktów przy 
ocenie wniosku składanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2011, a tym samym przyczyni się do zwiększenia szansy na uzyskanie dofinansowania 
przez Gminę. Ze względu na duŜą konkurencyjność wniosków składanych w ramach 
wspomnianego programu, bez deklaracji Powiatu Wodzisławskiego zawierającej wolę 
współfinansowania wyŜej wymienionego zadania, wniosek składany przez Gminę nie ma 
duŜej szansy na powodzenie. 

Zgodnie z interpretacją przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, który jest 
koordynatorem Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011                            
w Województwie Śląskim, przy ocenianiu złoŜonych wniosków w zakresie przydzielania 
dodatkowych punktów za współpracę pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, 
będzie wymagana stosowna uchwała intencyjna. Termin składania wniosków w ramach 
powołanego programu upływa we wrześniu bieŜącego roku, dlatego uzyskanie deklaracji ze 
strony Powiatu powinno nastąpić w moŜliwie szybkim terminie. 

  Wobec powyŜszego proponuje się podjęcie przez Radę Powiatu Wodzisławskiego 
uchwały intencyjnej wskazanej na wstępie.  
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