
  

- Projekt - 
Uchwała Nr XXIII/....../2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 25 września 2008 roku 

 
 
w sprawie: wyraŜenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy 

finansowej i rzeczowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Radlin, 
z przeznaczeniem na realizację zadania przy drodze powiatowej. 

 
 
Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 1 w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r,. nr 142, poz. 1592 z późn. 
zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 5 oraz art. 175 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  
 

1. WyraŜa się zgodę na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia Powiatowi 
Wodzisławskiemu pomocy finansowej i rzeczowej przez Miasto Radlin,                                
z przeznaczeniem na realizację zadania przy drodze powiatowej połoŜonej na terenie 
Miasta Radlin, p.n.: „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Rydułtowskiej”. 

2. W ramach pomocy finansowej i rzeczowej Miasto Radlin przekaŜe Powiatowi 
Wodzisławskiemu dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej przy           
ul. Rydułtowskiej – wartość dokumentacji 12 200,00 zł oraz przekaŜe kwotę 13.000,00 zł 
z przeznaczeniem na realizację w/w zadania. 

3. Szczegółowe zasady przekazania, wykorzystania i rozliczenia pomocy finansowej określi 
umowa zawarta odpowiednio pomiędzy Zarządem Powiatu Wodzisławskiego,                  
a Burmistrzem Miasta Radlin. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Uzasadnienie do  
Uchwały Nr XXIII/....../2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 25 września 2008 roku 

 
 
w sprawie: wyraŜenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Radlin,                        
z przeznaczeniem na realizację zadania przy drodze powiatowej. 

 
 
 
                Z uwagi na to, iŜ Powiat Wodzisławski nie posiada wystarczających środków 

własnych zapewniających zrealizowanie wszystkich niezbędnych inwestycji na drogach 

powiatowych przygotowano umowę, w ramach której Miasto Radlin przekaŜe pomoc 

rzeczową w postaci dokumentacji projektowej oraz pomoc finansową na współfinansowanie 

prac związanych z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Rydułtowskiej w Radlinie. 

Realizacja tego zadania zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich 

uczestników ruchu jak i poprawi komfort Ŝycia okolicznych mieszkańców. 

 Mając na uwadze powyŜsze zasadnym staje się przyjęcie pomocy rzeczowej                 

i finansowej przez Powiat Wodzisławski, a tym samym wyraŜenie zgody na zawarcie umowy. 

 
DYREKTOR 

Powiatowego Zarządu Dróg 
w Wodzisławiu Śl. 

 
/-/ inŜ. Marek Okularczyk 


