
- Projekt - 
Uchwała Nr  XXXI/………/2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego  

z dnia 25 kwietnia 2013 roku 
 
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śląski. 

 
 
Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 47 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst 
jednolity Dz. U z 2010 r., nr 80, poz. 526 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.)  
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Udziela się pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śląski w kwocie 50 000 zł 
(pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na wykonanie projektu wykonawczego budowy 
drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (łącznik ulicy Młodzieżowej z ulicą Olszyny).  

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, udzielona będzie w formie dotacji celowej ze 
środków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok, po podpisaniu umowy 
pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Wodzisław Śląski.                                                                                                                             

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 
 

§ 3  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do projektu uchwały Nr XXXI/…/2013 

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 25 kwietnia 2013 roku 

 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śląski. 
 

Mając na względzie wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości poprzez 
zapewnienie dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, Zarząd 
Powiatu Wodzisławskiego podjął decyzję o poparciu inicjatywy pilnej budowy drogi 
dojazdowej do rozwijającej się strefy gospodarczej na granicy Wodzisławia Śląskiego  
i Czyżowic. Na ten cel zamierza przekazać Miastu Wodzisław Śląski w 2013 roku 50 000 zł 
w formie dotacji celowej. Udzielenie takiej pomocy jest dozwolone na mocy art. 220 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze 
zm.) i art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1592 ze zm.). 

Obecnie dojazd do ww. strefy odbywa się między innymi drogami powiatowymi 
(ulice: Czyżowicka, Oraczy i Olszyny w Wodzisławiu Śląskim oraz Wodzisławska w 
Czyżowicach). Jednakże z uwagi na parametry techniczne ulicy Oraczy niezbędne było 
wprowadzenie ograniczenia wjazdu pojazdów ciężarowych o masie powyżej 12 ton, co 
stanowi dużą przeszkodę w transporcie towarów i uniemożliwia pełne wykorzystanie terenów 
inwestycyjnych. 

Tą niedogodność rozwiąże budowa łącznika ulicy Młodzieżowej z ulicą Olszyny, 
który będzie stanowił dogodny dojazd do rozwijającej się strefy na terenie miasta 
Wodzisławia Śląskiego, z pominięciem mającej osiedlowy charakter ulicy Oraczy. Takie 
rozwiązanie zdecydowanie zwiększy atrakcyjność inwestycyjną niezagospodarowanych 
terenów. 
Nowo wybudowany łącznik, ze względu na swój charakter i wymagania projektowe powinien 
być zaliczony do kategorii dróg powiatowych. W zamian za to Powiat przekaże Miastu 
Wodzisław Śląski odcinek ulicy Oraczy, który stanowi dojazd do osiedla, posesji i jednostki 
ochotniczej straży pożarnej. Odcinek ten został całkowicie wyremontowany w 2011 roku za 
środki powiatowe. 
Inwestycja ta została już przyjęta do realizacji na podstawie uchwały nr XVII/150/12 Rady 
Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku. 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śląski została już 
podjęta przez Radę Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 marca 2012 r. (nr XVI/189/2012), 
jednakże w roku 2012 dokumentacja projektowa na budowę ww. drogi nie była wykonywana. 
Biorąc pod uwagę fakt, iż termin wykorzystania dotacji nie może być dłuższy niż do 31 
grudnia danego roku budżetowego (zgodnie z art. 250 ustawy o finansach publicznych) 
zachodzi konieczność ponownego podjęcia uchwały, gdyż uchwała nr XVI/189/2012 utraciła 
moc z dniem 31 grudnia 2012 r. Dokumentacja projektowa, na finansowanie której ma zostać 
przeznaczona dotacja, będzie wykonywana w 2013 r. (zgodnie z pismem Prezydenta Miasta 
Wodzisławia Śląskiego nr IAG-IV.KW.00018.2012 z 21 marca 2013 r.). 

Zasady i zakres współpracy w zakresie projektowania oraz zasady przekazania, 
wykorzystania i rozliczenia przyznanych środków, a także ewentualne zaliczenie nowej drogi 



do kategorii dróg powiatowych zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem 
Wodzisławskim a Miastem Wodzisław Śląski.  

 
 
 
      Zastępca Naczelnika Wydziału 
         Komunikacji i Transportu 
 
           /-/ Mariusz Wysłucha 


