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UCHWAŁA Nr .4.59/XX/V/Og'
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia0Z1.
.c2/0c,«4
w sprawie udzielenia Gminie Bia łe Błota pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji
zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych (ulic Centralnej, Kruszy ńskiej,
Słonecznej) łączących drogę ekspresową S-5 w miejscowo ści Kruszyn Kraj eński z drogą
wojewódzką nr 223 w miejscowo ści Białe Błota"

Na podstawie art. 12 pkt. 11

ustawy z dnia 5 czerwca 1998r r. o samorz ądzie

powiatowym (tj. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó ź. zm. 1 ) oraz art. 167 ust. 2 pkt 3 i
art.175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104
z późn. zm. 2)
uchwala si ę, co następuje,

§ 1.

Powiat Bydgoski udziela pomocy finansowej Gminie Bia łe Błota w 2009 roku
w kwocie 30.000, zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania
inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych (ulic: Centralnej, Kruszy ńskiej,
Słonecznej) łączących drogę ekspresową S-5 w miejscowo ści Kruszyn Kraje ński
z drogą wojewódzką nr 223 w miejscowo ści Białe Błota".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicz ący Rady Powiatu Bydgoskiego

1

2

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,
nr 214, poz. 1806, z 2003 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 nr180, poz. 1111
Dz. U. z 2005 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 z 2008 Nr 180, poz.1111

UZASADNIENIE
Dążąc do intensywnego rozwoju infrastruktury drogowej na szczeblu
lokalnym w zakresie dróg gminnych i powiatowych Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji przygotowa ł Program Wieloletni pn.:
„NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 20082011". Program zak łada dofinansowanie do 50 % kosztów budowy dróg
gminnych i powiatowych. Dodatkowo w ramach Programu ustalono kryteria
oceny inwestycji tj:
- wpływ realizacji projektu na popraw ę bezpiecze ństwa ruchu drogowego,
- spójno ść drogi obj ętej wnioskiem z sieci ą dróg na obszarze województwa,
- stopień współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego.
Podpisanie umowy Powiatu Bydgoskiego z Gmin ą Białe Błota, przyczyni si ę
do sprawnej realizacji budowy dróg gminnych, które łączą się z drogą
ekspresową S-5 w miejscowości Kruszyn Krajeński oraz z drog ą wojewódzką nr
223 w miejscowo ści Białe Błota. Współpraca w zakresie zadania obejmie
udzielenie pomocy finansowej i zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze
środków budżetu Powiatu Bydgoskiego w 2009 roku. Szczegó łowe warunki
udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków okre ślone
zostaną w umowie pomiędzy Gminą Białe Błota o Powiatem Bydgoskim.
Budowa dróg gminnych (ul. Centralnej, Kruszy ńskiej, Słonecznej)
z pewnością udrożni szkielet dróg, tworz ąc alternatywę w połączeniach
komunikacyjnych.
W związku z powyższym podj ęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.
Prze odniczący
oskiego

Rady Po latu

