Uchwała nr XXIX /180/ 2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 września 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sztum na realizację projektu pn. „Remont ul.
Reymonta w Czerninie gmina Sztum droga gminna nr 218522.G w celu poprawy bezpieczeństwa i
dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1
Udziela się ze środków budżetu Powiatu Sztumskiego pomocy finansowej Gminie Sztum z
przeznaczeniem na remont drogi gminnej Nr 218522.G realizowanej w ramach zadania „Remont ul.
Reymonta w Czerninie gmina Sztum droga gminna nr 218522.G w celu poprawy bezpieczeństwa
i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”, aplikującego o dofinansowanie ze środków
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność Rozwój”.
§2
Pomoc finansowa, o której mowa w §1 zostanie wykorzystana na pokrycie części kosztów robót
budowlanych oraz usługi nadzoru inwestorskiego planowanych do realizacji w ramach projektu oraz
stanowić będzie element montażu finansowego obligatoryjnego wkładu własnego wnioskodawcy.
§3
Pomoc finansowa, o której mowa w §1 zostanie udzielona ze środków budżetu Powiatu Sztumskiego na
2013r. w kwocie nie wyższej niż 15 300,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy trzysta złotych).
§4
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w porozumieniu zawartym
pomiędzy Powiatem Sztumskim a Gminą Sztum.
§5
Do zawarcia porozumienia upoważnia się Zarząd Powiatu.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 06 września 2011r. Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 174/2011 w sprawie
ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.
Celem projektu jest:

- wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych
prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego;
- wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i
krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.
Gmina Sztum wystąpiła do Starosty Powiatu Sztumskiego z prośbą o udzielenie pomocy
finansowej w wysokości 15.300 zł. z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Remont ul.
Reymonta w Czerninie gmina Sztum droga gminna nr 218522.G w celu poprawy bezpieczeństwa
i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” planowanego do realizacji w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.
Podjecie uchwały jest zasadne z uwagi na fakt, iż planowany do remontu odcinek drogi gminnej
łączy się z drogą wojewódzką 517, co z kolei w znacznym stopniu usprawni komunikację drogową w tej
części Powiatu Sztumskiego.

