
UCHWAŁA NR XXXIV/259/2021
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 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.), Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Głuszyca pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w postaci 
finansowania do kwoty – 36.000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 
Głuszyca poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381”, obejmującego wykonanie dokumentacji 
technicznej 

§ 2. W budżecie Gminy Głuszyca na rok 2021 na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1 zostały 
zabezpieczone środki finansowe w dziale 600 rozdziale 60013 paragrafie 6050. 

§ 3. W celu realizacji przez Gminę, jako inwestora zastępczego, zadania wymienionego w § 1, zostanie zawarte 
pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Gminą Głuszyca stosowne porozumienie. 

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Głuszycy do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 3. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie

W miesiącu sierpniu 2020 r. gmina złożyła wniosek do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu 
o dofinansowanie zadnia pn.: ”Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę 
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381”. Wniosek został pozytywnie oceniony i Gmina Głuszyca 
otrzymała dofinansowanie na realizacje powyższego zadania. Inwestycja realizowana będzie przez Gminę 
Głuszyca z dofinansowaniem DSDiK. Na rok 2021 zaplanowane jest wykonanie Dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla realizacji zadania oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. W roku 
2022, po wyłonieniu wykonawcy zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, realizowane będą roboty 
budowlane. 

 Budowa chodnika ma na celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców – ruch na drodze wojewódzkiej nr 
381 jest bardzo duży (jest to droga łącząca Wałbrzych z Kłodzkiem i dalej z granicą państwa), poruszają się po 
niej samochody ciężarowe, tiry, istniejący chodnik kończy się za ostatnim budynkiem przy ul. Sienkiewicza 
32 dalej w kierunku Jedliny-Zdroju jest pobocze – częściowo utwardzone, miejscami brak jest możliwości 
przejścia do zlokalizowanych przy wjeździe do Głuszycy – budynków mieszkalnych, a także dalej w kierunku 
sąsiedniej miejscowości. Chodnik rozpoczyna się już na terenie Gminy Jedlina –Zdrój, budowa brakującego 
fragmentu chodnika umożliwi połączenie gmin i bezpieczne poruszanie się pieszych. Natężenie ruchu zgodnie 
z danymi DSDiK wynosi na tym odcinku 6528 samochodów. Realizacja projektu w znaczącym stopniu wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się na obszarze inwestycji. Zmniejszy ryzyko wypadku 
drogowego poprzez umożliwienie poruszania się pieszym po chodniku, a nie skrajem ulicy minimalizując 
ryzyko potrącenia pieszego. Podstawowym i głównym uzasadnieniem dla budowy chodnika jest 
bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych korzystających z drogi wojewódzkiej.
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