
Uchwała Nr XXI/121/2016 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 30 sierpnia 2016 roku 

 

 

w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kępińskiego dla Gminy Baranów na 

wykonanie w 2017 r. zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr G852555 i G852537 

Mroczeń – Słupia pod Kępnem” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 

roku, poz. 814) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu Kępińskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Powiat Kępiński zobowiązuje się do zagwarantowania w budżecie Powiatu na 2017 r. pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 850.000 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 

00/100) dla Gminy Baranów na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G852555 i G852537 

Mroczeń – Słupia pod Kępnem” przewidzianego do wykonania w 2017 r. w ramach „Programu Rozwoju 

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2021”. 

2. Środki przeznaczone na inwestycję pokryte zostaną z dochodów powiatu w 2017 r. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Uzasadnienie  

do uchwały Nr XXI/121/2016 

Rady Powiatu Kępińskiego  

z dnia 30 sierpnia 2016 roku  

 

w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kępińskiego dla Gminy Baranów na 

wykonanie w 2017 r. zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr G852555 i G852537 

Mroczeń – Słupia pod Kępnem” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” 

 

 W związku z możliwością pozyskania środków w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2020”, Gmina Baranów przygotowuje wniosek na zadanie pn. 

„Przebudowa drogi gminnej nr G852555 i G852537 Mroczeń – Słupia pod Kępnem”, przewidziane do realizacji 

w 2017 roku. Inwestycja ta przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i poprawi komunikację na 

terenie Gminy. 

 Jednym z kryteriów według którego oceniane będą wnioski o dofinansowanie w ramach Programu jest 

„kryterium finansowe” dotyczące współpracy wnioskodawcy (tut. Gmina Baranów) w zakresie dofinansowania 

realizacji zadania przez jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty. Kryterium to w dużej mierze 

warunkuje możliwość pozyskania środków z Programu. Partycypacja finansowa Powiatu Kępińskiego w 

realizacji ww. inwestycji będzie miała duży wpływ na ocenę składanego przez Gminę Baranów wniosku o 

dofinansowanie, a co za tym idzie możliwości realizacji tego istotnego dla lokalnej społeczności zadania. 

 Niniejsza uchwała stanowi potwierdzenie zagwarantowania w budżecie Powiatu na 2017 r. środków 

finansowych jako wkładu Powiatu Kępińskiego – Partnera. Uchwała ta jest także wymaganym załącznikiem 

do wniosku o dofinansowanie. Brak uchwały intencyjnej zabezpieczającej środki na 2017 r. jako załącznika 

przy składaniu wniosku o dofinansowanie może oznaczać jego odrzucenie i uniemożliwi ubieganie się o 

dofinansowanie z Programu. 

 Szczegółowe warunki udzielenia dotacji będą wynikały z porozumienia pomiędzy Powiatem Kępińskim 

a Gminą Baranów, które zostanie zawarte przed realizacja zadania. 


