
 
 

- Projekt - 
Uchwała Nr X/....../2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 września 2011 roku 

 
 
w sprawie: wyraŜenia intencji uwzględnienia w uchwale budŜetowej na 2012 rok 

wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 złotych (słownie: 
sto tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na udzielenie pomocy 
finansowej Gminie Godów, na realizację zadania o nazwie: „Remont 
nawierzchni ul. Dębowej w Skrzyszowie” w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II  Bezpieczeństwo-Dostępność-
Rozwój. 

         
 
Na podstawie art. 7a i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 216 ust. 2 
pkt 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, 
poz. 1240 z późn. zm.) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1  

 
WyraŜa się intencję uwzględnienia w uchwale budŜetowej na 2012 rok wydatku w wysokości 
100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na udzielenie 
pomocy finansowej Gminie Godów na realizację zadania o nazwie: „Remont nawierzchni                  
ul. Dębowej w Skrzyszowie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych- Etap II  Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. 
 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Uzasadnienie do 
projektu uchwała Nr X/....../2011 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 29 września 2011 roku 
 
 
w sprawie: wyraŜenia intencji uwzględnienia w uchwale budŜetowej na 2012 rok 

wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 złotych (słownie: 
sto tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na udzielenie pomocy 
finansowej Gminie Godów, na realizację zadania o nazwie: „Remont 
nawierzchni ul. Dębowej w Skrzyszowie” w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II  Bezpieczeństwo-Dostępność-
Rozwój. 

  
  

Pismem nr BU.BD7.234.0003.2011 z dnia 12 września 2011 roku  Wójt Gminy 
Godów zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o udzielenie pomocy Gminie                        
w uzyskaniu dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych- Etap II  Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, z przeznaczeniem na realizację 
zadania o nazwie: „Remont nawierzchni ul. Dębowej w Skrzyszowie”. 
 WyraŜenie przez Radę Powiatu Wodzisławskiego woli udzielenia Gminie Godów 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego 
na 2012 rok w wysokości 100.000,00 złotych pozwoli Gminie na uzyskanie dodatkowych 
punktów przy ocenie wniosku składanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych- Etap II  Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, 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- Etap II  
Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w Województwie Śląskim, przy ocenianiu złoŜonych 
wniosków w zakresie przydzielania dodatkowych punktów za współpracę pomiędzy 
jednostkami samorządu terytorialnego, jest  wymagana stosowna uchwała intencyjna.  

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

Powiatowy Zarząd Dróg                   ZASTĘPCA DYREKTORA 
     w Wodzisławiu Śl. 
    z siedzibą w Syryni                            /-/ mgr Józef śywina 

                                        44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3 


