Uchwała Nr LIV/348/2014
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 października 2014r.

w sprawie: udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Sztum na
dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu
Miasta i Gminy w Sztumie – przebudowa ciągów komunikacyjnych, miejsc
postojowych, chodników wrazz infrastrukturą techniczną oraz zieleń i urządzenia małej
architektury z siecią kanalizacji deszczowej”.

Na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z
2013r., poz. 885) – Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1
Udzielić Gminie Sztum pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 20,67%
całkowitych kosztów inwestycji tj. do kwoty 316 394 zł. ( słownie: trzysta szesnaście tysięcy
trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote) na dofinansowanie inwestycji związanej z budową
parkingu przy budynkach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie oraz Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego przy ul. Mickiewicza 39A i 39B, zlokalizowanych na działce 496/1 o
pow. 0,1398 ha, połoŜonej w obrębie II miasta Sztum, stanowiącej własność Powiatu
Sztumskiego.
§2
Zadanie zostanie zrealizowane w 2015r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4
Traci moc Uchwała Nr LIII/340/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 września 2014r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Sztum na
dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu
Miasta i Gminy w Sztumie – przebudowa ciągów komunikacyjnych, miejsc postojowych,
chodników wraz z infrastrukturą techniczną oraz zieleń i urządzenia małej architektury z
siecią kanalizacji deszczowej”.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Gmina Sztum przystąpiła do realizacji inwestycji pod nazwą„Zagospodarowanie terenu
wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie – przebudowa ciągów komunikacyjnych,
miejsc postojowych, chodników wrazz infrastrukturą techniczną oraz zieleń i urządzenia
małej architekturyz siecią kanalizacji deszczowej”.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje modernizację parkingu między innymi przy budynkach
Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Sztumie oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, przy ul.
Mickiewicza 39A i 39B, zlokalizowanych na działce 496/1 o pow. 0,1398 ha, połoŜonej w
obrębie II miasta Sztum, stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego.
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 07.05.2014 r. po zapoznaniu się z koncepcją
zagospodarowania przedmiotowego terenu pozytywnie odniósł się do podziału kosztów
wyliczonych na podstawie powierzchni gruntów stanowiących własność poszczególnych
instytucji mających swoje siedziby na terenie planowanej inwestycji. Kwota pozostająca po
stronie powiatu wynosi 20,67% całości kosztów inwestycji,co stanowi 316 394 zł.
Do wspólnej realizacji zadania niezbędne jest podpisanie stosownego porozumienia.
W związku z powyŜszym podjęcie uchwały jest zasadne.

