
UCHWAŁA NR XXX/166/2017 

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE 

z dnia 25 sierpnia 2017 roku 

 

 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na wykonanie 
przebudowy i remontu dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu 
Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016 – 2019" przewidzianą do realizacji w 2018 roku z udziałem środków  
z budżetu państwa 
 

 

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z  dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie   

powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala,  

co następuje: 

 

§1. Wyraża zgodę na podjęcie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych  

z budżetu państwa w 2018 roku na realizację następujących zadań w ramach Programu 

Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 

2016 – 2019”: 

- Przebudowa drogi nr 0016T Umianowice – dr. woj. nr 766, dł. 990 mb 

- Przebudowa drogi nr 0191T Wola Lubecka–Zagajów–Zagajówek–Michałów, dł. 990 mb 

- Przebudowa droga nr 0077T Probołowice–Miernów–Stawiszyce, dł. 990 mb   

- Przebudowa drogi nr 0064T Skrzypiów–Młodzawy–Kozubów–Zawarża, dł. 990 mb 

- Przebudowa drogi nr 0070T Pasturka–Kowala–Krzyżanowice–Leszcze–Wola Zagojska 

Zagość–Skotniki, dł. 990 mb 

-  Remont drogi nr 00191T Wola Lubecka Zagajów–Zagajówek–Michałów, dł. 930 mb 

- Przebudowa drogi nr 0073T Kozubów–Chroberz–Koniecmosty–Stary Korczyn, dł. 990 mb 

- Remont drogi nr 0012T Czechów–Stawiany–Lipnik, dł. 960 mb 

 

§2. Planowany koszt zadań wymienionych w §1 wyniesie 4.120.000,00 zł. (słownie: cztery 

miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 
 

§3. Zadanie wymienione w § 1 będzie realizowane po zatwierdzeniu list rankingowych przez 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju.   

 

§4. Powiat podejmie czynności zmierzające do pozyskania środków finansowych z budżetu 

państwa w 2018 roku, oraz zabezpieczy w budżecie powiatu wkład własny w wysokości  

50 % wartości dla zadań wymienionych w §1. 

  

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pińczowie i Dyrektorowi 

Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie. 

 

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 
Przewodniczący 

Rady Powiatu 

Ireneusz Gołuszka 


