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Rady Mieiskiei w Sz'tumie

z dnia..!n:...nqh...W.qeh4

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie
przebudowy drogi powiatowej Nr 3183G
ul. Nowowiejskiego
w Sztumie
realizowanego w ramach rzqdowego Programu Wieloletniego pod nazwQ ,rNarodowy
Program Przebudowy Dr6g Lokalnych 2008 - Z0ll,.
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dziegminnym
fiedn. tekst w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. l59l ze zm) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 30 czerwca2005 roku o finansachpublicznych ( Dz. U. Nr 249,po2.2104 ze zm.) RadaMiejska u c h w a I a, co nastgpuje:

$1.
l. Udziela sig pomocy finansowejPowiatowi Sztumskiemuw formie dotacji celowej w
wysokoSci137.500,-zl (slownie zlotych: sto trzydzieScisiedemtysipcy pipiset) z
ptzeznaczeniemna dofinansowanieprzebudonrydrogi powiatowej Nr 3183G - ul.
Nowowiejskiego w Sztumie realizowanegow ramach rz4dowego Programu
Wieloletniegopod nazwq,,NarodowyProgramPrzebudowyDr6g Lokalnych 2008 20ll" przyjgtego uchwal4Nr 23312008Rady Ministr6w z dnra28 pa2dziemika2008
roku.
2. Zasady przyznaria dotacji wymienionej w ust. I okreslone zostan4 w porozumieniu
zawarlym z Powiatem Sztumskim.

$2.
Tracimoc uchwalaNr XX)V219/08RadyMiejskiejw Saumiez dnia14 listopada2008roku
w sprawie udzieleniapomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemuna dofinansowanie
remontudrogi powiatowejNr 3183G- ul. Nowowiejskiegow Sztumie realizowanego
w
ramachrz4dowegoProgramuWieloletniegopod nazwq,,NarodowyProgramPrzebudowy
Dr6gLokalnych2008- 2011".
$3.
wykonanieuchwalypowierzasig BurmistrzowiMiastai Gminy Sztum.

$4.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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Uzasadnienie:

Uchwala Nr XX)V219/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada2008 r.
zakladala
udzielenie pomocy frnansowej Powiatowi Sztumskiemu na remont drogi
powiatowej Nr 3183G - ul. Nowowiejskiego. Zadarie to natomiastrealizowanebEdziejako
przebudowa w/w drogi, czyli jest to zadanieinwestycyjne.Ulegla teL zmniejszeniukwota,
kt6r4 gmina przekazejako pomoc finansow4 na przebudowg tej drogi. W/w uchwale wpisano
kwotg 280.000,- zl. Kwota ta stanowila 30Yo wartoSci kosztorysowej inwestycji, kt6ra
wynosila 928.600,-zl brutto. Po przeprowadzonym przetargu wartoSd inwestycji wynosi
621.750,- zl, dlategoteZ kwota pomocy ulegla proporcjonalniezmniejszeniudo wysokoSci
187.500,- zl. Projekt niniejszej uchwaly stanowi, ze pomoc gminy wyniesie 137.500,- zl.
Spowodowaneto jest faktem, 2e Powiat Sztumski nie bpdzie udzielal gminie pomocy w
kwocie 50.000,- ztr na zadanie ,,Budowa drogi gminnej lqczqcej drogi powiatowe - ul.
Kochanowskiego, Kopernika i Czarnieckiego w Sztumie" wynikajqcego z uchwaly Nr
XXVII/I6412008 Rady Powiatu Sztumskiegoz dnia 19 listopada2008 r. w sprawieudzielenia
pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Sztum.
Biorqc powylsze pod uwagp wnoszg o podjgcie uchwaly w proponowanym brzmieniu.

