
UCHWAŁA NR LVII/500/2023 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 1 marca 2023 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na 
dofinansowanie zadania pn. „Budowa wyspy spowalniającej ruch oraz przejścia dla pieszych w pasie 

drogowym drogi wojewódzkiej nr 158 w miejscowości Wawrów”. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. 
poz. 40) oraz 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. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się  pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w formie dotacji celowej na poziomie 
50% wartości zadania, do kwoty 45 510,00  zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziesięć złotych 
00/100) na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wyspy spowalniającej ruch oraz 
przejścia dla pieszych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 158 w miejscowości Wawrów”. 

§ 2. Podstawą przekazania środków jest porozumienie pomiędzy Gminą Santo a Województwem 
Lubuskim, określające przeznaczenie i zasadę rozliczenia środków. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Santok nr XXV/258/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie 

W związku z niewykorzystaniem przez Województwo Lubuskie pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla zadania pn.  „Budowa wyspy spowalniającej ruch oraz przejścia dla pieszych w pasie drogowym 
drogi wojewódzkiej nr 158 w miejscowości Wawrów”, którą udzieliła Gmina Santok uchwałą Rady Gminy 
Santok nr XVI/258/2020 z dnia 16 grudnia  2020 r., w celu realizacji tej inwestycji przez Województwo 
Lubuskie w roku budżetowym 2023, wyraża się wolę udzielenia tej dotacji ze środków budżetu na rok 2023. 

Inwestycja ma na celu uspokojenie komunikacji samochodowej, a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców Gminy Santok. 

Szczegółowy zakres zadania związanego z budową wyspy spowalniającej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
158 w m. Wawrów, sposób jej realizacji i finansowania będzie określało zawarte, w następstwie niniejszej 
uchwały, porozumienie między Gminą Santok a Województwem Lubuskim. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ), zasadne jest podjęcie przez Radę Gminy Santok uchwały w sprawie wyrażenia 
woli udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w formie dotacji celowej. 
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