Uchwała nr X/66/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 kwietnia 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 100.000,- zł Samorządowi Województwa
Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji
drogi wojewódzkiej Nr 517 na odcinku Sztum – Czernin.
2. Zasady przyznania 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.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz wniosek Wicemarszałka Województwa
Pomorskiego w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 517 Sztum – Czernin, Zarząd
Województwa Pomorskiego zaproponował realizację tego zadania w latach 2007 – 2008.
Jednakże warunkiem wprowadzenia do planu inwestycyjnego województwa modernizacji
w/w drogi jest udzielenie pomocy finansowej w kwocie 100.000,- zł. Przeznaczenie tych
środków umożliwi rozpoczęcie zadania w roku bieżącym. Natomiast w roku 2008 zadanie
to będzie realizowane ze środków samorządu wojewódzkiego.
Władze Powiatu Sztumskiego już od roku 2005 czynią starania o poprawę
bezpieczeństwa na tej drodze. Uczynić to można jedynie poprzez jej przebudowę.
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym
brzmieniu.

