Projekt
z dnia ................................
Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
w wysokości do 1.609.387,98zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych
i 98/100) na sfinansowanie:
1) w roku 2017 - kosztów dokumentacji projektowej (33.643,67zł),
2) w roku 2018 - kosztów robót budowlanych (1.575.744,31zł),
w ramach zadania p. n.: „Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384)
z ul. Kopernika, na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów". Planowany koszt całego przedsięwzięcia wynosi
2.739.076,09zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych i 9/100).
§ 2. Gmina Miejska Dzierżoniów przyjmuje funkcję inwestora zastępczego przy realizacji zadania określonego w § 1.
§ 3. W budżecie Gminy na rok 2018 w dziale 600, rozdział 60013, paragraf 6050 zabezpiecza się środki finansowe
w wysokości 2.705.432,42 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote i 42/100) na
wykonanie robót budowlanych.
§ 4. 1. W celu realizacji przedmiotowego zadania i pełnienia przez Gminę funkcji inwestora zastępczego zostanie
zawarte, pomiędzy Gminą Miejską Dzierżoniów a Województwem Dolnośląskim, stosowne porozumienie.
2. Upoważnia się Burmistrza Dzierżoniowa do zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XLII/307/18 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
dla Województwa Dolnośląskiego.
1. Cel i skutki podjęcia uchwały.
1) poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi;
2) poprawa stanu technicznego i estetyki skrzyżowania ul. Kopernika oraz ul. Batalionów Chłopskich;
3) polepszenie płynności ruchu jednego z głównych ciągów komunikacyjnych miasta.
2. Opis aktualnego stanu faktycznego i prawnego.
W 2016 roku Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktury Drogowej (DSDiK) na realizację
zadania pn.: „Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na
skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów”.
02.06.2016r. zostało podpisane porozumienie w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Dzierżoniów zadania
własnego Województwa Dolnośląskiego. Zadanie inwestycyjne rozpoczęło się w 2016 roku i zakończy w 2018. Dodatkowo
w 2018r. wystąpiły roboty dodatkowe, potwierdzone protokołami konieczności. DSDiK zatwierdziło je oraz wyraziło zgodę
na zwiększenie środków Województwa Dolnośląskiego na realizację przedmiotowego zadania. Mając powyższe na uwadze
zwiększeniu ulega również kwota pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego do kwoty 1.609.387,98zł,
w podziale na lata tj.:
- w 2017 roku poniesiony został koszt dokumentacji projektowej, w kwocie 33.643,67zł,
- w 2018r. realizacja robót budowlanych, w kwocie: 1.575.744,31zł
Całkowity koszt realizacji w/w zadania, to: 2.739.076,09zł.
Zgodnie z procedurą postępowania w zakresie powierzenia innym jednostkom samorządu terytorialnego zadań własnych
Województwa Dolnośląskiego konieczne jest, by Gmina Miejska Dzierżoniów podjęła uchwałę w sprawie udzielenia
Województwu Dolnośląskiemu pomocy rzeczowej. Na tej podstawie zostanie zawarty aneks do porozumienia z DSDiK,
dotyczący:
1) zmiany wartości zadania
2) zmiana wysokości pomocy rzeczowej.
3. Różnice pomiędzy stanem dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Stan terenowo - prawny gruntu uregulowany.
4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy.
Planowane nakłady inwestycyjne dla zadania „Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga
wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów” wynoszą w całości 2.739.076,09 zł,
w tym: 2017 rok - 33.643,67zł, 2018 rok - 2.705.432,42zł. Środki na realizację zadania Gmina zabezpieczyła w Budżecie
Miasta. Wysokość dofinansowania z Programu Infrastruktury Drogowej (DSDiK) wynosi: 1.129.688,11zł.
Ostateczny koszt zadania będzie można określić po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.
5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:
Odbiorcy wewnętrzni :
Wydział Rozwoju Miasta,
Wydział Inwestycji,
Wydział Finansowo-Budżetowy.
Odbiorcy zewnętrzni:
Regionalna Izba Obrachunkowa,
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
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