
- Projekt - 
Uchwała Nr VI/    /2007 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 marca 2007 roku 

 

 
w sprawie: wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy finansowo -  

rzeczowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Pszów                        
z przeznaczeniem na  realizację zadań przy drogach powiatowych.  

 
Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 6 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,  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 porozumienia o udzieleniu pomocy finansowo-rzeczowej 

Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Pszów z przeznaczeniem na realizację 
następujących zadań przy drogach powiatowych: 

1) „Budowa chodnika przy ul. Kraszewskiego”, 
2) „Budowa chodnika przy ul. K. Miarki”, 
3) „Budowa chodnika przy ul. A. Krajowej”, 
4) „Remont nawierzchni  ul. Dygasińskiego” 
5) „Remont miejsc postojowych wzdłuŜ ul. Kraszewskiego (oś. Tytki)”. 

2. W ramach porozumienia Miasto Pszów zobowiązuje się do sfinansowania zadań 
określonych w ust. 1 w kwocie odpowiednio nie większej niŜ:  

1) „Budowa chodnika przy ul. Kraszewskiego” - 20.000,00 zł., 
2) „Budowa chodnika przy ul. K. Miarki” - 30.000,00 zł., 
3) „Budowa chodnika przy ul. A. Krajowej” - 5.000,00 zł., 
4) „Remont nawierzchni  ul. Dygasińskiego” - 20.000,00 zł., 
5) „Remont miejsc postojowych wzdłuŜ ul. Kraszewskiego (oś. Tytki)” - 20.000,00 zł. 

3. W ramach porozumienia Powiat Wodzisławski zobowiązuje się do sfinansowania zadań 
określonych w ust. 1 w kwocie odpowiednio nie większej niŜ:  

1) „Budowa chodnika przy ul. Kraszewskiego” - 30.000,00 zł., 
2) „Budowa chodnika przy ul. K. Miarki” - 30.000,00 zł., 
3) „Budowa chodnika przy ul. A. Krajowej” - 15.000,00 zł., 
4) „Remont nawierzchni  ul. Dygasińskiego” - 30.000,00 zł., 

4. Powiat powierza wykonanie zadań przy drogach powiatowych określonych w  § 1 ust. 1 pkt 
1,2,5  Miastu. Zadania określone w  § 1 ust. 1 pkt 3 i 4 wykona Powiat. 

5. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowo-rzeczowej przez Miasto Pszów określi 
porozumienie zawarte odpowiednio pomiędzy Zarządem Powiatu Wodzisławskiego,                      
a Burmistrzem Miasta Pszów.   

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie do  
Uchwały Nr VI /....../2007 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 marca 2007 roku 

 
 
w sprawie: wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy finansowo -  

rzeczowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Pszów                                    

z przeznaczeniem na   realizację zadań przy drogach powiatowych.  

 

     Realizując zadania własne Powiatu, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców                     

a takŜe oczekiwania społeczne, przygotowano porozumienie pomiędzy Powiatem 

Wodzisławskim, a Miastem Pszów dotyczące udzielenia pomocy finansowo- rzeczowej 

Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Pszów, z przeznaczeniem na realizację 

następujących zadań; 

1) „Budowa chodnika przy ul. Kraszewskiego”, 

2) „Budowa chodnika przy ul. K. Miarki”, 

3) „Budowa chodnika przy ul. A. Krajowej”, 

4) „Remont nawierzchni  ul. Dygasińskiego” 

5) „Remont miejsc postojowych wzdłuŜ ul. Kraszewskiego (oś. Tytki)”. 

    Z uwagi na to, iŜ Powiat Wodzisławski nie posiadał wystarczających środków własnych 

zapewniających  zrealizowanie wszystkich niezbędnych inwestycji na drogach powiatowych 

w sposób spełniający oczekiwania mieszkańców Powiatu, zasadne jest zawarcie w/w 

porozumienia, na podstawie którego Miasto przekaŜe w ramach pomocy finansowej środki na 

współfinansowanie zadań Powiatu na drogach powiatowych, znajdujących się na terenie 

Miasta Pszów, a takŜe w ramach pomocy rzeczowej wykona powierzone porozumieniem 

zadania.  

 
DYREKTOR 

Powiatowego Zarządu Dróg 
w Wodzisławiu Śl. 

 
/-/ inŜ. Marek Okularczyk 

 


