
 
 

- Projekt - 
Uchwała Nr XIV/....../2012 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 stycznia 2012 roku 

 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Śląskiego                         

z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 935 tj. ulicy Raciborskiej z ulicami Generała Józefa 
Bema i Czernicką w Rydułtowach” w ramach Programu Zadań na 
Drogach Wojewódzkich Współfinansowanego w 2012 Roku przez 
Jednostki Samorządu Terytorialnego – Programu WID 2012. 

         
 
Na podstawie art. art. 7a, 12 pkt 11) 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. art. 216 ust. 
2 pkt 5), 220 i 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.                
z 2009 r.,  nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku                
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 80, poz. 526 ze zm.) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1  

 
1. Udziela się pomocy finansowej Samorządowi Województwa Śląskiego z przeznaczeniem 

na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 tj. ulicy 
Raciborskiej z ulicami Generała Józefa Bema i Czernicką w Rydułtowach” w ramach 
Programu Zadań na Drogach Wojewódzkich Współfinansowanego w 2012 Roku przez 
Jednostki Samorządu Terytorialnego – Programu WID 2012 w formie dotacji celowej                     
z budżetu Powiatu Wodzisławskiego  na 2012 rok w wysokości  200.000,00 zł (słownie: 
dwieście tysięcy złotych 00/ 100).  

2. Szczegółowe zasady przekazania, wykorzystania i rozliczenia pomocy finansowej określi 
umowa zawarta odpowiednio pomiędzy Zarządem Powiatu Wodzisławskiego, a Zarządem 
Samorządu Województwa Śląskiego. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do 

Projektu Uchwały Nr XIV/....../2012 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia  26 stycznia 2012 roku 
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Śląskiego z 

przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej  nr 935  tj. ulicy Raciborskiej z ulicami Generała Józefa Bema 
i Czernicką w Rydułtowach” w ramach Programu Zadań na Drogach 
Wojewódzkich Współfinansowanego w 2012 Roku przez Jednostki 
Samorządu Terytorialnego – Programu WID 2012. 

 
 

Stosownie do przepisu art. 7a ustawy z dnia  5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r,. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiaty, związki 
i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu 
terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. 
W myśl przepisów art. art. 216 ust. 2 pkt pkt 5), 220 i 250  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.,  nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) podstawą do 
udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego jest odrębna uchwała 
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc ta udzielana jest z budżetu 
w formie dotacji celowej, na podstawie umowy określającej przeznaczenie i zasady 
rozliczenia dotacji.  
Ponadto, zgodnie z przepisem art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku   o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 80, poz. 526 ze. zm.) wysokość 
dofinansowania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący tej jednostki samorządu 
terytorialnego, która udziela dotacji. 
Pismem z dnia 13 grudnia 2011 roku doręczonym w dniu 14 grudnia 2011 roku (nr pisma 
GK. KW.000816.2011) Burmistrz Miasta Rydułtowy zwrócił się o udział Powiatu 
Wodzisławskiego w kosztach realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej  nr 935  tj. ulicy Raciborskiej z ulicami Generała Józefa Bema i Czernicką w 
Rydułtowach” w ramach Programu Zadań na Drogach Wojewódzkich Współfinansowanego 
w 2012 Roku przez Jednostki Samorządu Terytorialnego – Programu WID 2012 w wysokości 
200.000,00 złotych. Jednocześnie Gmina Miasto Rydułtowy wyraziła wolę przyjęcia 
obowiązków inwestora w wykonaniu w/ w zadania.  
 W/ w inwestycja ma znaczenie również dla zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 
zakresie dróg publicznych, albowiem usprawni komunikację w rejonie skrzyżowań drogi 
wojewódzkiej z  drogami powiatowymi ulicą Bema i ulicą Czernicką. 
Wobec powyższego zasadnym staje się podjęcie przygotowanej uchwały. 
 
 
            Dyrektor 
       Powiatowego Zarządu Dróg 
 
          /-/ mgr Tomasz Wójcik 
 
 


