
Projekt 
 
z dnia .................. Zatwierdzony przez Burmistrza 
Dzierżoniowa 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 23 września 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 
1768 i 1725) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLII/395/22 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego, zmienionej uchwałą nr XLIII/403/22 
Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 czerwca 2022 r., § 2 otrzymuje brzmienie:     

„§ 2. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 w budżecie Gminy Miejskiej Dzierżoniów 
na rok 2022 zostały zabezpieczone środki finansowe do wysokości 27.952,00zł (słownie: 
dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote) natomiast na rok 2023 do 
wysokości 717.048,00zł (słownie: siedemset siedemnaście tysięcy czterdzieści osiem 
złotych).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowie zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. 

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały. 

30 maja 2022r. została podjęta uchwała nr XLII/395/22 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania dotyczącego drogi wojewódzkiej nr 382 ul. 
Ząbkowicka w Dzierżoniowie. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 
745.000 zł w ramach „Programu infrastruktury drogowej”. Dnia 18 sierpnia 2022r. ogłoszone 
zostało postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla 
przebudowy drogi. We wskazanym w postępowaniu terminie (2.09.2022r.) nie wpłynęła żadna 
oferta. Ogłoszenie kolejnego postępowania wydłuży procedurę wyłonienia wykonawcy o kolejny 
miesiąc. Dodatkowo obecna sytuacja na rynku wykonawców robót budowlanych nie gwarantuje 
wyboru wykonawcy i realizacji zadania w tym roku. W związku z tym zwrócono się do Dolnośląskiej 
Służby Dróg i Kolei  o przesunięcie terminu realizacji robót budowlanych na rok 2023. W roku 
2022 r. zostaną poniesione tylko wydatki dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej. 

2. Aktualny stan faktyczny i prawny. 

W 2021 roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie i ujęcie zadania dotyczącego drogi 
wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżoniowie w planie zadań drogowych Dolnośląskiej 
Służby Dróg i Kolei (DSDiK) na 2022 rok. W lutym 2022 roku otrzymaliśmy informację 
o dofinansowaniu tego zadania i ujęciu go w planie zadań drogowych wytypowanych do realizacji 
w 2022 roku przy montażu finansowym: 50% Gmina, 50% DSDiK (Województwo Dolnośląskie). 
Planowany koszt realizacji w/w przedsięwzięcia to: 1.490.000,00zł. W związku z powyższym 
30 maja 2022r. Rada Miejska Dzierżoniowa podjęła uchwałę nr XLII/395/22 w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. Niniejszą uchwałą zmienia się termin 
realizacji zadania. Podjęcie uchwały daje możliwość zawarcia aneksu do porozumienia 
z Województwem Dolnośląskim dotyczącego wydłużenia terminu realizacji zadania do 2023r. 

3. Różnice pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym. 

Nie dotyczy. 

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy. 

Planowane nakłady inwestycyjne dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul. 
Ząbkowicka w Dzierżoniowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielawską do skrzyżowania z ul. 
Słowiańską" wynoszą 1.490.000,00zł. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w Budżecie Miasta 
na 2022 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na 2023 rok. Na 
realizację przedsięwzięcia Gmina otrzyma od Województwa Dolnośląskiego dotację stanowiącą 
50% kosztów zadania. 

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych: 

Odbiorcy wewnętrzni: 

Wydział Rozwoju Miasta (1 oryginał + 1 kopia), 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (kopia), 

Wydział Finansowo-Budżetowy (kopia). 

Odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa. 
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