Uchwała Nr XLIX/306/2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mikołajki Pomorskie
Na podstawie art. 12 pkt. 8a w związku z art. 5 ust. 2 oraz art. 7a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1592 z późn. zm.)
oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.
1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje

§1
Powiat Sztumski udzieli pomocy finansowej w kwocie 60.000,00 zł (słownie:
sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Gminie Mikołajki Pomorskie, celem współfinansowania
zadania pt.: „Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego w kierunku Dworek – Krasna Łąka
o całkowitej długości 1440 mb.”
§2
Zasady udzielenia pomocy finansowej o której mowa w § 1 określone zostaną
w porozumieniu zawartym z Gminą Mikołajki Pomorskie

§3
Traci moc Uchwała Nr XXXVI/239/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z 08 września
2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Mikołajki Pomorskie

§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W dniu 08.09.2010 r. wpłynęło pismo Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie
zabezpieczenia w budżecie Starostwa Powiatowego w Sztumie kwoty w wysokości 60.000,00
złotych z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania „Modernizacja drogi gminnej transportu
rolnego w kierunku Dworek – Krasna Łąka o całkowitej długości 1440 mb.” realizowanego przez
Gminę Mikołajki Pomorskie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa
Pomorskiego.
Przedmiotowa droga stanowi łącznik pomiędzy drogami powiatowymi nr 3104G Stary
Targ – Balewo oraz 3114G Mikołajki Pomorskie – Balewo – Dzierzgoń modernizacja jej
w znaczny sposób wpłynie na usprawnienie komunikacji w tej części Powiatu Sztumskiego.
Zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, powiaty, związki
i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu
terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Uchwała Nr XXXVI/239/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 08 września 2009 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mikołajki Pomorskie, celem partycypacji
w kosztach inwestycji „Remont drogi Krasna Łąka – Dworek o długości 1,44 km z wymianą
nawierzchni” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
W roku 2010 powyższa inwestycja nie zakwalifikowała się do dofinansowania z wyżej
wymienionego programu.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

