UCHWAŁA NR VI/32/15
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w 2016 r.
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.2)), uchwala się
co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie w 2016 r. pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
w kwocie 50 000,00 zł /słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł/ w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na
realizację zadania polegającego na budowie dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 283 w miejscowości Studzieniec.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków określone
zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Kożuchów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Niezgodzki

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318,
Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646,
Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877.

Uzasadnienie:
W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienia obsługi pasażerskiej w
transporcie publicznym niezbędne jest wyznaczenie przystanków autobusowych wraz z budową
zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 283 w miejscowości Studzieniec zarządzanej
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
W celu realizacji powyższej inwestycji ZDW w imieniu Województwa Lubuskiego zaproponował jej
współfinansowanie przez Gminę Kożuchów.
Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.
U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./ jednostka samorządu terytorialnego może udzielić innym
jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji celowej określonej odrębną
uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Warunki udzielenia pomocy
finansowej oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy
Województwem Lubuskim a Gminą Kożuchów.
Zgodnie z przedstawioną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze propozycją
współpracy Gmina udzieli Województwu Lubuskiemu pomocy finansowej na sfinansowanie 50%
kosztów wykonania dokumentacji projektowej tj. w szacunkowej kwocie 29 028,00 zł oraz dotacji
celowej na sfinansowanie 100% kosztów odszkodowania za prawo własności
wszystkich
nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji.
Zgodnie z informacją ZDW szacunkowy koszt nabycia gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji
będzie kształtował się na poziomie około 20 000,00 zł. Ostateczna wartość dokumentacji zostanie
określona po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy, a koszt gruntów zostanie ustalony
ostateczną decyzją o ustaleniu wysokości odszkodowania za prawo własności nieruchomości, która
wydana zostanie po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
Opierając się na informacjach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze aktualnie wysokość
pomocy finansowej dla realizacji powyższej inwestycji można szacować na 50 000,00 zł.
Ze względu na zakres inwestycji wymagający wejścia na grunty obce, proces projektowy budowy
zatok autobusowych będzie trwać około 1,5 roku. Wobec powyższego finansowanie kosztów
dokumentacji oraz wypłata odszkodowania za grunty nastąpi w 2016 r., dlatego też dotacja celowa dla
Województwa Lubuskiego na realizację zadania została przewidziana na 2016 r.

