Uchwała nr XIV/91/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 2 października 2007 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego

Na podstawie art.12, ust. 8a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym tj.: (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami)
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Udziela się pomocy finansowej w kwocie 12.751 zł. Samorządowi Województwa
Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania
koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy dróg wojewódzkich Nr 522 i 523.
2. Zasady przekazania dotacji wymienionej w ust. 1 określone zostaną w porozumieniu
zawartym z Samorządem Województwa Pomorskiego.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e:
Na podstawie art.12, ust. 8a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym tj.: (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) do wyłącznej
właściwości rady powiatu należy między innymi: podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia
zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań
publicznych, o których mowa w art. 5 w/w ustawy, tj.: Powiat może zawierać porozumienia
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu
terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium
powiatu.
1. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w liście intencyjnym z dnia 15 lipca 2005 roku
samorządy Powiatu Sztumskiego, Powiatu Kwidzyńskiego oraz Miasta i Gminy
Sztum, Gminy Mikołajki Pomorskie, Miasta i Gminy Prabuty, Gminy Gardeja,
zobowiązały się do pokrycia 25% kosztów opracowania koncepcji przebudowy dróg
wojewódzkich nr 522 i nr 523.
2. Koszt opracowania wynosi 485.560 zł. z czego 25% stanowi kwotę 121.390 zł.
3. Kwota 121.390 zł została podzielona pomiędzy wyżej wymienione samorządy
powiatowe i gminne proporcjonalnie do długości dróg wojewódzkich znajdujących się
na ich terenie. I tak:

Lp.

Samorządy

1.
2.

Starostwo Powiatowe w Sztumie
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

3.
4.
5.
6.

Miasto i Gmina Sztum
Gmina Mikołajki Pomorskie
Miasto i Gmina Prabuty
Gmina Gardeja

Kwota w zł.

Długość drogi w m.

12.751
47.944
60.695
4.820
7.931
24.618
23. 326
60.695

11.422
42.949
54.371
4.318
7.104
22.053
54.371
54.371

4. Samorządy przeleją w/w kwoty na konto Samorządu Województwa Pomorskiego po
podjęciu stosownych uchwał.
5. Samorząd Województwa Pomorskiego zobowiązuje się do przedstawienia rozliczenia
otrzymanej pomocy finansowej, nie później niż do dnia 31 grudnia 2007 roku.
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

