Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sławieńskiemu na realizację zadania pod nazwą
„Przebudowa drogi powiatowej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeście, gm. Sławno”
Na podstawie: art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami z 2010 r. Nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 620, Nr 123,
poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092,
Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 oraz poz. 1548)
Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Powiatowi Sławieńskiemu pomocy finansowej stanowiącej dofinansowanie realizacji
inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeście,
gm. Sławno” w kwocie 300 000 zł.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Sławno na 2013 r.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz rozliczenie dotacji określone zostaną w umowie
podpisanej pomiędzy Gminą Sławno a Powiatem Sławieńskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zadanie inwestycyjne polega na remoncie drogi powiatowej nr 0546Z na odcinku Brzeście – Janiewice
o długości ok. 1 km. Mając na uwadze, że z drogi korzystają przed wszystkim mieszkańcy naszej gminy proponuje
się wesprzeć przedmiotową inwestycję środkami pochodzącymi z budżetu Gminy Sławno w kwocie 300 tys.zł.
Droga posiada nawierzchnię bitumiczną, która na przeważających odcinkach jest w bardzo złym stanie
technicznym, posiada liczne spękania i nierówności, krawędzie jezdni są nierówne i wykruszone. Pobocza drogi są
narośnięte i wymagają wycinki, a rowy przydrożne – oczyszczenia i w części odtworzenia.
Zgodnie z ostatnimi wytycznymi projektanta całkowita wartość przedsięwzięcia wyniesie ok. 900 tys. zł. Na
realizację przedmiotowego zadania Powiat Sławieński otrzymał wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadań własnych województwa określonych ustawą o ochronie
gruntów rolnych i leśnych w kwocie 220 tys. zł. Dofinansowanie inwestycji zadeklarowało również Nadleśnictwo
Sławno.
W oparciu o art. 216 ust. 2 pkt 5) ustawy o finansach publicznych: wydatki budżetu jednostki samorządu
terytorialnego mogą zostać przeznaczone na pomoc rzeczową lub finansową dla innej jednostki samorządu
terytorialnego, pod warunkiem określenia zakresu pomocy w odrębnej uchwale organu stanowiący jst.
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