
                   UCHWAŁA NR XLIX/234/2009                   
Rady Miejskiej w śarowie 

z dnia 27 października 2009 roku 
w sprawie: realizacji zadania „Budowa i modernizacja dróg lokalnych – 

powiatowych i gminnych”. 
 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), uchwala 
się, co następuje: 
 

§1. 1. Zaciągnąć zobowiązanie związane z realizacją zadania „Budowa i 
modernizacja dróg lokalnych – powiatowych i gminnych” w kwocie 
8.000 000,00 zł. 

            2. Ustalić zapłatę za realizowane zadanie w systemie wykupu wierzytelności 
na lata 2010 – 2026  wraz z odsetkami określonymi na bazie WIBOR 
3M,  powiększoną o marŜę banku nie większą niŜ 4,5%. 

       3. Spłata zobowiązania pokryta będzie z dochodów własnych Gminy 
śarów, a wysokość raty w ujęciu rocznym nie będzie przekraczać kwoty  
560 000,00 zł. 

 
§2. Zadanie realizowane będzie na podstawie porozumienia z następującymi     

jednostkami samorządu terytorialnego: 
 

1)   Powiatem Świdnickim, 
2)   Powiatem Jaworskim, 
3)   Powiatem Wrocławskim, 
4)   Powiatem Średzkim, 
5)   Powiatem Kamiennogórskim, 
6)   Gminą Strzegom, 
7)   Gminą Jaworzyna Śląska, 
8)   Gminą Wiejską Świdnica, 
9)   Gminą Świebodzice, 
10) Gminą Miasto Świdnica. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta śarów. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
   do uchwały z dnia 27 października 2009 roku, Rady Miejskiej w śarowie 

w sprawie realizacji zdania „Budowa i modernizacja dróg lokalnych – 
powiatowych i gminnych”. 

 
Gmina  śarów jest zainteresowana przystąpieniem do realizacji programu  
pn. „Budowa i modernizacja dróg lokalnych – powiatowych  
i gminnych” w ramach, którego zamierza dokonać budowy oraz remontu ulic  
w następujących miejscowościach w Gminie śarów:  
śarów, BoŜanów, Buków, Imbramowice, Kalno, Kruków, ŁaŜany, Mikoszowa, 
Mrowiny, PoŜarzysko, Pyszczyn, Siedlimowice, Wierzbna. 
Ponadto w ramach programu wykonywane będą budowy, remonty  
i modernizacje dróg powiatowych na terenie gminy śarów. 
  
Udział w tym programie stwarza szansę realizacji waŜnych dla funkcjonowania  
miejscowości gminnych inwestycji drogowych, a koncentracja duŜej liczby 
zadań drogowych pozwala na uzyskanie niskich cen ich wykonania. Szacuje się, 
Ŝe w skutek koncentracji zadań, uzyskana obniŜka cen ich wykonania 
zrównowaŜy koszty oprocentowania i marŜy bankowej. Realizacja 
poszczególnych zadań w sposób znaczący obniŜy coroczne koszty napraw 
cząstkowych zdekapitalizowanych odcinków dróg. 
 
Realizacja zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg lokalnych – powiatowych i 
gminnych” jest moŜliwa przy pomocy tzw. forfaitingu czyli wykupu 
wierzytelności i nie ma wpływu na limit zadłuŜenia w rozumieniu ustawy o 
finansach publicznych. ZałoŜony w uchwale okres wykupu wierzytelności w 
latach 2010 – 2016 uwzględnia dwuletni okres karencji w spłacie. 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na realizację 
programu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych – powiatowych i gminnych” 
jest uzasadnione i podyktowane troską o bezpieczeństwo uŜytkowników dróg 
oraz potrzebę rozwoju układu drogowego Gminy śarów. 
 
 
 
 
Sporządził: 
Sekretarz gminy  
Leszek Michalak 
 


