Uchwała Nr XXXVI/239/2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 08 września 2009

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 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. 175 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje

§1
Powiat Sztumski udzieli pomocy finansowej w kwocie 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy
00/100 zł) Gminie Mikołajki Pomorskie, celem partycypacji w kosztach inwestycji „Remont drogi
Krasna Łąka – Dworek o długości 1,44 km z wymianą nawierzchni”.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 28 października 2008 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę Nr 233/2008 w sprawie ustanowienia
Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”,
który będzie realizowany od dnia 31 października 2008 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.. Celem programu
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 Mikołajki Pomorskie wystąpiła do Starosty Powiatu Sztumskiego z prośbą o udzielenie
pomocy finansowej w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania „Remont
drogi Krasna Łąka – Dworek o długości 1,44 km z wymianą nawierzchni”.
Podjęcie uchwały jest zasadne z uwagi na fakt, iż planowana droga stanowi łącznik pomiędzy
istniejącymi drogami powiatowymi nr 3104G Stary Targ – Balewo oraz 3114G Mikołajki Pomorskie –
Balewo – Dzierzgoń co w znaczny sposób usprawni komunikację drogową w tej części Powiatu
Sztumskiego.

