UCHWAŁA NR XXIII/336/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu
Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649
i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Powiatowi Świeckiemu w 2020 r. pomocy finansowej z budżetu
województwa w formie dotacji celowej w kwocie 4.800.000,00 zł brutto (cztery miliony
osiemset tysięcy zł brutto) na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej BłądzimDrzycim-Laskowice –Etap II (dł. odcinka 10,68 km) oraz naprawy przełomów na drodze
Nr 1048C od km 0+000 do km 1+330 oraz od km 2+070 do km 3+000 (dł. odcinka 2,260
km), w ramach zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim
na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice
(dł.25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m)
oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km)”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Projekt uchwały dotyczy pomocy finansowej, udzielanej w formie dotacji celowej
Powiatowi Świeckiemu dla zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych w powiecie
świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości
Laskowice (dł.25 725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około
270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km)”. Wartość
wsparcia finansowego w roku 2020 r. wynosi 4.800.000,00 zł brutto.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 512 z późn. zm.), na podstawie którego województwa mogą sobie wzajemnie bądź
innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej;
Art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869
z późn. zm.), na podstawie którego wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są
przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na
pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną
odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego;
Art. 220 ust.1 ww. ustawy, na podstawie którego z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc
finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Zadanie powyższe dotyczy pomocy finansowej, udzielonej w formie dotacji celowej
Powiatowi Świeckiemu na przebudowę byłych odcinków dróg wojewódzkich, które uchwałą
Nr XXXVI/610/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września
2017 r. zostały zaliczone do kategorii drogi powiatowej tj. odcinek od skrzyżowania z drogą
wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice oraz od ul. Miodowej do ul. Wojska
Polskiego w Świeciu, a także od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie. Łączna
długość odcinków dróg powiatowych, wskazanych do przebudowy wynosi ok. 40 km.
Wartość całego zadania została oszacowana na kwotę 19 691 803 zł brutto. Na realizację
przedmiotowego zadania w poprzednich latach wydatkowano: w 2018 roku kwotę 907 653 zł,
natomiast w 2019 roku kwotę 5 584 150 zł.
Przekwalifikowanie dróg publicznych, o którym mowa powyżej zostało
przeprowadzone w celu uporządkowania sieci dróg wojewódzkich i powiatowych powodując
tym samym zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego, a co za tym idzie zwiększenie
bezpieczeństwa ruchu drogowego na tych drogach.
Przedmiotowe odcinki byłych dróg wojewódzkich znajdują się w złym stanie
technicznym i wymagają przebudowy polegającej m.in. na wykonaniu nowej nawierzchni
asfaltowej, przełożenia chodników oraz wykonania zatok autobusowych.
Środki na udzielnie pomocy finansowej w roku 2020 zabezpieczono w uchwale
Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie budżetu województwa na rok 2020 w zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych
w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240
do miejscowości Laskowice (dł.25 725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego
w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie
(19,232 km) - wsparcie finansowe”, dział 600 rozdział 60014, §6300. Dotacja celowa na

pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
5. Ocena skutków regulacji:
Przebudowa ww. dróg powiatowych na terenie Powiatu Świeckiego przyczyni się do
poprawy jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Udzielenie przez Województwo
Kujawsko-Pomorskie wsparcia finansowego Powiatowi Świeckiemu jest uzasadnione.

