
UCHWAŁA Nr XXI/50/2020 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na rok 2021 

z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się zobowiązanie do podjęcia działań prawnych mających na celu zabezpieczenie 

w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na rok 2021 środków finansowych jako wkład własny w kwocie 

4 854 835,80 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych w ramach II naboru Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. 

§ 2. Wkład własny w wysokości 15% każdy, dotyczy przebudowy następujących odcinków dróg 

powiatowych: 

1) nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda (km 1+041÷5+106) – 4.065m – 2 060 013,60 zł, 

2) nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta ( km 2+540÷6+188,99) – 3.649 m – 1 293 608,70 zł, 

3) nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo ( km 0+142÷5+590) – 5.448 m – 1 501 213,50 zł. 

§ 3. Powyższe środki finansowe zostaną zaangażowane na konkretną inwestycję pod warunkiem 

uzyskania na tą inwestycję dofinansowania w ramach II naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

§ 4. Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wiceprzewodniczący Rady 

/-/ Jerzy Wołoszyn 

 

  



Uzasadnienie 

W związku z możliwością pozyskania zewnętrznych środków finansowych, podejmuje się uchwałę 

intencyjną w sprawie zabezpieczenia środków finansowych stanowiących wkład własny na inwestycje 

realizowane w ramach II naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Przebudowę planuje się na następujących drogach powiatowych: 

1. nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda (km 1+041÷ 5+106) – 4.065 m za kwotę 

13 733 424,00 zł, 

2. nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta ( km 2+540÷6+188,99) – 3 648,99 m za kwotę 8 624 058,00 zł, 

3. nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo ( km 0+142÷5+590) – 5.448 m za kwotę 10 008 090,00 zł. 

 Uchwała będzie obowiązywać do wartości każdej drogi z osobna i tylko wtedy kiedy przebudowa 

będzie dofinansowana w ramach II naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Założono, że do każdego 

zadania wkład własny Powiatu Grudziądzkiego stanowiłby 15% kosztów całkowitej wartości zadania.  

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne. 

Wiceprzewodniczący Rady 

/-/ Jerzy Wołoszyn 

 


