
UCHWAŁA Nr XXXVIII/319/2018 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 
z dnia 26 marca 2018 r. 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację 

zadania „Przebudowa drogi powiatowej  
Nr 1126W Białobrzegi-Mikówka-Brzeska Wola”.  

 
Na podstawie art. 10 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1875 ze zm.1)  oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje: 
 
 
§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Białobrzeskiemu w kwocie 527 860,04 zł 
(słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych osiemset sześćdziesiąt 4/100) z 
przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1126W Białobrzegi-
Mikówka-Brzeska Wola”.  
 
§ 2.  Szczegółowe warunki i zasady dotyczące udzielenia pomocy finansowej, o której mowa 
w § 1, zostaną określone w umowie zawartej z Powiatem Białobrzeskim. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

 
 Marcin Osowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 i Dz. U. z 2018r. poz. 130.  
 



Uzasadnienie 
 
Powiat Białobrzeski w 2017 r. wystąpił z propozycją współfinansowania przez Gminę 
Białobrzegi zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1126W Białobrzegi-Mikówka-
Brzeska Wola”.  
Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 1 369 649,04 zł. Powiat zabezpieczy środki 
841 789,04  zł (61,46 %), a Gmina Białobrzegi 527 860,04 zł (38,54 %).  
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Białobrzegi w pasie drogowym drogi powiatowej nr 
1126W Białobrzegi – Mikówka – Brzeska Wola na odcinku od km 0+008 do km 6+380. 
Planowanym przedmiotem inwestycji jest przebudowa ww. odcinka drogi powiatowej w 
zakresie przebudowy jezdni, zjazdów publicznych i indywidualnych, poboczy, przebudowy 
skrzyżowań, chodników oraz budowy miejsc postojowych przy jezdni.  
Na projektowanym odcinku drogi planowana jest realizacja następującego zakresu prac: 
- zatoka postojowa dla samochodów osobowych o ciężarze całkowitym nie większym niż 2,5 
Mg po stronie lewej od km 0+049 do km 0+342 wraz z przylegającym chodnikiem szerokości 
2,0 m, tj. miejsca dla niepełnosprawnych 5 i pozostałych 102, 
-  przebudowa chodnika na odcinku od km 0+008 do km 0+049 i od km 0+342 do km 0+614 
(brama na cmentarz) wraz z przebudową zjazdów na tym odcinku, 
- przebudowa jezdni od km 3+500 do km 6+380 polegającą na wykonaniu wzmocnienia 
istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej; 
- przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi i wewnętrznymi w km jak w pkt. 
2.2.; 
-  chodnik przy jezdni na odcinku od km 5+140 do km 5+187 szerokości jak istniejący na 
dalszym odcinku, 
- zatoka autobusowa z peronem w km 6+052; 
- przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych; 
- pobocza wzmocnione materiałem kamiennym o szerokości 1,00 m. 
- oczyszczenie istniejących rowów i przepustów pod zjazdami na całym odcinku 


