
UCHWAŁA NR XLII/353/2022 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania pn. 
„Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi , Promna 

i Wyśmierzyce" 

Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Białobrzeskiemu w kwocie 154 323,64 zł (słownie: sto 
pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote 64/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 
„Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce". 

§ 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 zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz.1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, 

poz. 2270 i z 2022 r. poz. 583 i poz. 655. 
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UZASADNIENIE 

Powiat Białobrzeski w 2021 r. wystąpił z propozycją współfinansowania przez Gminę Białobrzegi 
zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Radzanów, 
Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce", które zawiera w sobie dwa pod zadania na ternie gminy Białobrzegi 
tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1121W Białobrzegi - Sucha - Branica od km 3+956 do km 8 + 340" 
oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 1121W w Białobrzegach, ul. Żeromskiego". Na powyższe zadanie 
Powiat Białobrzeski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach jednego 
wniosku powiatowego w łącznej kwocie 14 250 000 zł (finalnie jest to dofinansowanie w wysokości 92,58 
% kosztów kwalifikowanych czyli robót budowlanych bez opłacenia inspektora nadzoru). Wartość 
inwestycji na terenie gminy Białobrzegi wynosi 4 197 560,29 zł. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 
wynoszą 3 852 341,41 zł, a wkład Powiatu i Gminy Białobrzegi po 172 609,44 zł (154 323,64 zł w 2022 r. i 
18 285,80 zł w 2023r.). 

 
W ramach zadania realizowane będą następujące przebudowy: 
 
1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1121W Białobrzegi ulica Żeromskiego 
(przebudowa drogi na odcinku przebiegającym przez miasto - długość 1,122 km obejmie m.in. wykonanie 
zostaną fragmentaryczne naprawy uszkodzonej nawierzchni asfaltowej, nowa warstwa ścieralna z betonu 
asfaltowego na jezdni i zatokach postojowych o pow. 5.343m.kw., powstaną nowe zatoki postojowe oraz 
nowe odcinki chodnika, wprowadzona zostanie nowa pionowa i pozioma organizacja ruchu), 
 
2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1121W Białobrzegi - Sucha - Branica teren Gminy Białobrzegi 
(przebudowa drogi na odcinku o długości 3,804 km obejmie m.in. wykonanie nowej warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego na jezdni i zatoce postojowej o pow. 17645m.kw. oraz na chodniku o pow. 6023m.kw., 
wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu). 
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