
-Projekt- 
 

Uchwała Nr XXII/ ....... /2012 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/166/2012 z dnia 

26.01.2012r. 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 Czernicka 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 (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku 
z art. art. 216 ust 2 pkt 5), 220 i 250 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 
2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( tekst jedn. Dz.U. z 2010r. nr 80 
poz. 526 z późn. zm.) 
 

 
Rada Powiatu Wodzisławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Zmienia się uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/166/2012 z dnia 26.01.2012r. 
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 Czernicka w Rydułtowach” 
w ramach Programu Zadań na Drogach Wojewódzkich Współfinansowanego w 2012 roku 
przez Jednostki Samorządu Terytorialnego – Programu WID 2012 w ten sposób, że: 
1) preambuła do ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie „w sprawie: udzielenia 

pomocy finansowej Samorządowi Województwa Śląskiego z przeznaczeniem 
na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 
w Rydułtowach”. 

2) § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Udziela się pomocy finansowej 
Samorządowi Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod 
nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach”. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



Uzasadnienie do projektu 
Uchwały Nr XXII/ ....... /2012 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 
 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/166/2012 z dnia 
26.01.2012r. 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 Czernicka w Rydułtowach” 
w ramach Programu Zadań na Drogach Wojewódzkich 
Współfinansowanego w 2012 roku przez Jednostki Samorządu 
Terytorialnego – Programu WID 2012. 

 
 

Zmiany uchwały dokonuje się na wniosek beneficjenta tj. Samorządu Województwa 

Śląskiego z uwagi na konieczność doprecyzowania nazwy zadania, które będzie 

dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego 

Biorąc pod uwagę powyższe dokonanie zmian budżetu w proponowanym przez Zarząd 

Powiatu zakresie jest zasadne. 

 
 
       Skarbnik Powiatu 
 
          /-/ mgr Mariusz Rakowski 

 
 


