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Rady

Miejskiej,w

Sztrimie

ra ltu
z dnia.*2...k/J.:*V.ii,i4.v....#*#

w sprawic udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na do{inansowanie
remontu dnig powiatowych: Nr 3169G - ul. Reja, Nr 3180 G - ul. Lipowa w Sztumie
realizowanych w ramach rz4dowego Programu Wieloletniego pod nazwq ,,Narodowy
Program Przebudowy Drrig Lokalnych 2008 - 2011".
Na podstawieart. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dziegminnym
(edn. teksl w Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ze zm.) oraz ar1.167 ust. 2 pkt 5 uslawy z
dnia 30 czerwca 2005 roku o finansachpublicznych ( Dz. U. Nr 249, po2.2104 z.ezm.)
RadaMiejska u c hw a I a, co nastgpuje:
d 1.

1 . Udziela sig pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemuw formie dotacji celowei w
wysokoScido 540 000,00,-zl (slowniezlotych:pip6setczterdzieScitysipcy)z
przeznaczeniemna dofinansowanieremontu dr6g powiatowych w Sztumie:
- Nr 3169 C - ul. Reja do wysokoSci25 % warto6ciprzetargowej,
- Nr 3180 G ul. Lipowa do wysokoSci50% wartoSciprzetargowej
realizowanychw ramaohrzqdowegoProgramu Wieloletniego pod nazw4 ,,Narodowy
ProgramPrzebudowyDr6g Lokalnych 2008 2011" przylgtego uchwalq Nr
233/2008 Rady Ministr6w z dnia 28 pa2iziernika 2008 roku.
2. Zasady przyznaniadotacji wymienionej w ust. I okreSlonezostan4w porozumieniu
zawartvm z Powiatem Saumskim.
A?

Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

$3.
[Jchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia.

4

Uzasadnienie:

W dniu 28 pa2dziemtka 2008 r. Rada Ministr6w przyjqla uchwalQ Nr 23312008 w
sprawie ustanowieniaProgramu Wieloletniego pod nazwq ,,Narodowy Program Przebudowy
Dr6g l.okalnych2008-2011", kt6ry realizowanybEdziedo dnia 3 1 grudnia2011 roku
Cclem programujest:
- wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcink6w dr6g gminnych i
powialowych prowadz4cedo zwiqkszeniaplynnoSciruchu i poprawy bezpieczeistwa
komunikacyjnego,
- wsparcietworzenia powi4zaf sieci dr6g powiatowych i gmirLnychz sieci4 dr6g
woiew6dzkich i krajowych, prowadzqcedo zwigkszeniadostEpnoScilokalnych odrodk6w
gospodarozych.
Powiat Sztumski wystqpil o udzielenie pomocy finansowej na remont dr6g
powiatowych ( ul. Reja i ul. Lipowa) w wysokoSci540.000,-zl w formie dotacji celowej jako
wklad partnerski w realizacji w/w projektu. PodjEcieuchwaiy.jest zasadnez uwagi na fakt i2
planowane do remontu drogi stanowiq polqczenia z drog4 ktajow4 Nr 55 oraz innymi
drogami powiatowymi ( ul. Nowowiejskiego.Zeromskicgo,KoSciuszki,Chelmidska)co w
spos6b znaozny usprawni komunikacjg drogow4 i poprawi bezpieczeristwo w ruchu
drogowym.
Bior4c powyZszepod uwagg wnoszQo podjqcie uchwaly w propono\ranym brzmieniu.

BiunonauvlvlNtlsKlEt
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W SZTUMIE
BR.00s0.lv4ll09
Pomorski [Jrz4d Wojew6dzki
Wydzial Organizacji i Nadzoru
Ul. Okopowa2l /27
80- 810 Gdaisk

Biuro Rady Miejskie.i w Sztumie w z'alqcznikuprzesylauchwaly Rady Miejskiej w
Sztumie z XXXIX sesli Rady Miej skiej z dnia29 sierpnia 2009 roku:
1. Uchwala nr XXXIX/293/09- w sprawie wyralenia zgody na nieodfatne nabycie
nieruchomoScido gminncgo zasobunieruchomoSciami,polo2onej w obrqbie
geodezyjnymNowa WieS od Agencji NieruchomoSciRolnych oraz dokonanie
zamianytych grunt6w z osobami fizycznymi.
2. Uchwaia nr XXXIX/294/09- w sprawie zmiany tJchwaly nr XXXVIII/285/09
Ra<lyMicjskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca2009 roku w sprawie nabycia do
gminnego zasobunieruchomosci,dzialki oznaczonejnumerem 31 1/23 poloZonejw
obrEbiegeodezyjnym Sztumskie Pole od os6b frzycznychz przeznaczeniempod
drogp gminn4.
3. Uchwila nr XXXI}V295/09- w sprawie zmiany Uchwaly nr XXXVIII/286/09
RaclyMiejskiej w Sztumie z dnia3} czerwca2009 roku w sprawie sprzeda2y
nieruchomoScigruntowej oddanejw uZltkowanie wieczystepoloZonejw obrEbie
gcodezyjnym SztumskaWieS na rzecz tr2ylkownikawieczystego'
4. ijchwala nr XXXI)?296/09- w sprawie zmiany Uchwaly nr XXXVIII/287I09
Rady Miejskiei w Sztumie z dnia 30 czerutca2}}9 roku w sprawie sprzedaZyw
drodze przetargudzialek poloZonychw obrgbie nr 4 Miasta Sztum przy ul'
KoSciuszkiz przeznaczeniempod budowg garazy.
5. Uchwala nr XXXIX/297/09- w sprawie zmiany Uchwaly nr XXXVIII/288/09
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca2009 roku w sprawie zgody na
sprzedu| czgsci dzialkt oznaczonei nr 10120poloZonej w obrpbie nr 1 Miasta
SzIum przy ul. Slonecznejz przeznaczeniemna poprawieniewarunk6w
zagospodarowanianieruchomoSciprzyleglej, osobie,kt6ra zamierzatq czqSi
dzialki naby6.
6. Uchwal nr XXXIX./298/09- w sprawie ustanowieniamedalu pamiqtkowego
,,ZasluZony dla Ziemi Saumskiej".

