
UCHWAŁY NR XXXVI/199/2013 

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE 

z dnia 25 września 2013 roku 

 
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budŜecie powiatu na realizację 
przebudowy dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego  
pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój" przewidzianą do realizacji w 2014 roku z udziałem środków  
z budŜetu państwa 
 
 

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z  dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie   
powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala,  
co następuje: 

§1 
WyraŜa zgodę na podjęcie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych  
z budŜetu państwa w 2014 roku na zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w celu 
poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej”. 

 
§2 

Planowany koszt zadania wymienionego w §1 wyniesie 2 708 084,00 zł. (słownie:  
dwa miliony siedemset osiem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 00/100). 
 

§3 
Wykaz odcinków dróg planowanych do przebudowy w ramach zadania wymienionego  
w § 1 zawiera załącznik do niniejszej uchwały.   
 

§4 
Zadanie wymienione w § 1 będzie realizowane po zatwierdzeniu list rankingowych przez 
Ministra Administracji i Cyfryzacji.  
 

§5 
Powiat podejmie czynności zmierzające do pozyskania środków finansowych z budŜetu 
państwa w 2014 roku, oraz zabezpieczy w budŜecie powiatu wkład własny w wysokości  
50 % wartości dla zadania wymienionego w § 1. 
  

§6 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pińczowie i Dyrektorowi 
Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie. 

 
§7 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

 
Ryszard Barna 

 



 
 

                                                                                                 Załącznik  
                                                                                                                     do Uchwały nr XXXVI/199/2013 
                                                                                                                     Rady Powiatu w Pińczowie 
                                                                                                                     z dnia 25 września 2013 roku 
 
 

 

Wykaz odcinków dróg planowanych do przebudowy w ramach Programu 

Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – 

Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" 

 

 

1. Nr 0510T Działoszyce. – DzierąŜnia ul. Pińczowska dł. 1,1 km (chodnik 817 mb) 

2. Nr 0155T Brzegi – Sobków - Włoszczowice dł.0,8 km  

3. Nr 0178T Michałów – WrocieryŜ – Sędowice – gr. powiatu dł. 1,0 km  

(chodnik 340 mb) 

4. Nr 0017T Skowronno G. – Brzeście dł. 0,6 km (chodnik 600 mb) 

5. Nr 0079T Biskupice - śurawniki – Jurków - Ludwinów  dł. 1,1 km (chodnik 750 mb)  

 
 
 

 
Przewodniczący 
Rady Powiatu 

 
Ryszard Barna 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


