
UCHWAŁA NR XXXIX/362/2022 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 25 maja 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/270/2021 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Śląskiemu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.). 

Rada Gminy Rudnik uchwala 

§ 1. W uchwale nr XXX/270/2021 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Śląskiemu dokonuje się następującej zmiany: 

- § 1 otrzymuje brzmienie: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Rudnik pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w wysokości: 
70.000,00 zł w formie dotacji celowej na dofinansowanie następujących zadań: 

1. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w m. Sławików w Gminie Rudnik, w kwocie 25.000,00 zł. 

2. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 421 w m. Sławików w Gminie Rudnik", w kwocie 45.000,00 zł." 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Uzasadnienie 

Przedmiotowa pomoc przeznaczona jest na kontynuację rozpoczątego w poprzednich latach zadania oraz 
realizację nowego odcinka wskazanego przez mieszkańców. 

Zadanie opisane w § 1 ust. 1 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi 
wojewódzkiej polegającej na budowie chodnia wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
421 w miejscowości Sławików (53 m) na odcinku KM 2+030,58 do KM 2+083,58 (koniec miejscowości od 
strony Grzegorzowic) wraz z uzgodnieniami , opiniami i pozwoelniami niezbędnymi do uzyskania 
pozwoelnia na budowę dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia oraz 
przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności istniejącego pasa drogi 
wojewódzkiej nr 421. 

Kwoty wymienione w treści uchwały zostaną zabezpieczone w uchwale budżetowej oraz w Wieloletnim 
Planie Finansowym. 

Po przeprowadzeniu rozeznania rynku okazało się, że nie ma możliwości wykonania dokumentacji 
projektowej w zakładanej kwocie oraz w przyjętym terminie co w dużej mierze jest wynikiem pandemii 
jaka miała miejsce, a także trwającej wojny na Ukrainie - sytuacja na rynku uległa znacznej zmianie / 
pogorszeniu. W związku z powyższym w dniu 27.04.2022 r. Gmina Rudnik wystąpiła do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji całego zadania, 
na który też otrzymała pozytywną odpowiedź dn. 17.05.2022 r. Termin zakończenia rzeczowej realizacji 
zadania określono na 13 grudnia 2023 r. 

Po opracowaniu dokumentacji będzie możliwe zaktualizowanie kwoty planowanego zadania. 

W związku z powyższym proponuje się podjęcie proponowanej uchwały. 
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