
UCHWAŁA NR XIII/114/2015
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pt. „Wykonanie 
dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 od km 70+621,50 do km 80+902,50 
w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku Drezdenko-Rąpin” oraz zabezpieczenia na jego realizację 

niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Drezdenko  na rok 2017

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.2015.1515)  oraz 
art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j Dz.U.2013.885 ze zm.) uchwala się 
co następuje:

§ 1. 1. Gmina Drezdenko  udziela pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pt. 
„Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 od km 70+621,50 do km 80+902,50 
w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku Drezdenko-Rąpin” w wysokości 54.452,00 zł. brutto.

2. Srodki o których mowa w ust. 1 zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Drezdenko na rok 2017.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze przystąpił do wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy

drogi wojewódzkiej nr 160 od km 70+621,50 do km 80+902,50 na odcinku od budowanej obwodnicy w m.

Drezdenko do m. Grotów.

W związku z licznymi wnioskami dotyczącymi wykonania ścieżki rowerowej na odcinku Drezdenko-Rąpin i

możliwością jej ujęcia w powyższej dokumentacji ZDW wystąpił do Burmistrza o udzielenie pomocy

finansowej w formie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej w

zakresie dotyczącym ścieżki rowerowej.

Koszt dokumentacji projektowej rozbudowy drogi 160 został oszacowany na kwotę 455.100,00zł, z czego

część związana z projektem technicznym wynosi 286.590,00 zł brutto.

Dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego na 2017r. obejmuje sfinansowanie kosztów opracowania

dokumentacji projektowej w zakresie dotyczącym ścieżki rowerowej na odcinku Drezdenko-Rąpin w

wysokości 54.452 zł brutto, co stanowi 19% kosztów związanych z projektem technicznym.

Termin opracowania dokumentacji, z uwagi na konieczność uzyskania decyzji zezwalającej na realizację

inwestycji drogowej (ZRID), planowany jest na I kwartał 2017r.

Jednocześnie ZDW informuje, ze w zatwierdzonym uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr

46/543/15 z dnia 14.07.2015r. Planie inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach

wojewódzkich w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 u j ę t a jest inwestycja pn.:

”Modernizacja istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko-Międzychód” z terminem

realizacji w latach 2017-2018 i szacunkowym kosztem 9,5 mln zł.

Wg zapewnień ZDW przyjęty Plan będzie aktualizowany w zależności od potrzeb i możliwości finansowych

Województwa Lubuskiego, a realizacja powyższego zadania oraz jego zakres uzależnione będą od wielkości

środków dostępnych na inwestycje drogowe w latach kolejnych.

Biorąc powyższe pod uwagę tylko przy wsparciu środków stanowiących pomoc finansową możliwa jest

realizacja dokumentacji na ścieżkę rowerową. Przyjęcie uchwały intencyjnej stanowi wymóg formalny

zabezpieczenia środków na ten cel.
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