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UCHWAŁA NR XVII/144/2012
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie zabezpieczenia na 2012 rok środków finansowych na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 0073T Mozgawa-Koniecmosty-Stary Korczyn od km 12+713 do km 14+033 długości 1320 

mb” na terenie Powiatu Buskiego 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 12 pkt. 4, 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 

Rada Powiatu w Busku-Zdroju uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 497 650,01 zł (słownie: czterysta 
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt 01/100 złotych) w budżecie Powiatu Buskiego na 2012 rok 
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 
0073T Mozgawa-Koniecmosty-Stary Korczyn od km 12+713 do km 14+033 długości 1320 mb” na terenie 
Powiatu Buskiego w 2012 r. w tym środki w kwocie 248 825,01 zł będą stanowiły wkład własny Powiatu 
w realizacji zadania współfinansowanego z rezerwy subwencji ogólnej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku-Zdroju. 

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

do uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zabezpieczenia na 2012 rok środków 
finansowych na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa-Koniecmosty-

Stary Korczyn od km 12+713 do km 14+033 długości 1320 mb” na terenie Powiatu Buskiego 

W budżecie państwa na 2012 rok planowane jest utworzenie rezerwy subwencji ogólnej. Zgodnie z art. 26 
ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) 
z powołanej rezerwy przeznacza się na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych 
i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach 
powiatu. Na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zostały przyjęte kryteria, według 
których będą oceniane i weryfikowane wnioskowane inwestycje. 

Chcąc uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa z w/w źródła koniecznym jest złożenie wniosku 
w terminie do 17 lutego 2012 roku. Jednym z niezbędnych dokumentów jaki należy załączyć do wniosku jest 
potwierdzenie zabezpieczenia środków (wkładu własnego) na realizację zadania. 

Wnioskowana do przebudowy droga powiatowa Nr 0073T Mozgawa-Koniecmosty-Stary Korczyn przebiega 
przez teren powiatu pińczowskiego i buskiego. 

Wartość zadania na terenie Powiatu Buskiego została oszacowana na kwotę 497 650,01zł w tym udział 
własny Powiatu Buskiego 248 825,01 zł. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 


