UCHWAŁA Nr 205/XXXII/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 30 lipca 2009r.
w sprawie udzielenia Gminie Bia łe Błota pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji
zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ronda w
cią gu drogi wojewódzkiej nr 223 (uI. Szubińska) wraz z po łączeniem komunikacyjnym
drogi powiatowej nr 1537C (Trzciniec - Ciele - Kruszyn Kraje ński)"

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pó źniejszymi zmianami") oraz
art. 167 ust. 2 pkt. 3 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z pó źniejszymi zmianami 2) uchwala si ę, co następuje:
§ 1. Powiat Bydgoski udziela pomocy finansowej Gminie Bia łe Błota w 2009 roku
w kwocie do 45.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania
inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ronda w ci ągu drogi
wojewódzkiej nr 223 (ul. Szubiń ska) wraz z po łączeniem komunikacyjnym drogi powiatowej
nr 1537C (Trzciniec- Ciele - Kruszyn Kraje ński)".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Zmiany wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr214, poz. 1806, z2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458
Zmiany wymienionej ustawy zosta ły ogł oszone w: Dz. U. z 200" r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.
319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr
82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 oraz z2008 r. Nr 180, poz. 1111., Nr 209, poz.
1317, Nr216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619
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Uzasadnienie
Celem podpisania umowy o udzieleniu pomocy finansowej dla Gminy Bia łe Błota
na budowę ronda jest dążenie do poprawy po łączenia komunikacyjnego dla mieszkańców
powiatu bydgoskiego, gminy Bia łe B łota i miasta Bydgoszczy.
Gminie Białe Błota zostanie udzielona dotacja celowa w formie pomocy finansowej
ze środków budżetu Powiatu Bydgoskiego w 2009 roku.
Szczegó łowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków
określone zostaną w umowie pomi ędzy Gmin ą Białe Błota. a Powiatem Bydgoskim.
Budowa ronda z pewno ścią przyczyni si ę do poprawienia funkcjonowania
komunikacji zbiorczej.
W związku z powyższym podj ęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

