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Uchwala
Nr
Rady Miqjski

z inia.*.9....HH9
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie
remontu dr6g powiatowych: ul. Chelmiriska, ul. Slowackiego, ul. KoSciuszki, ul.
Zeromskiego, ul. Czarnieckiego w Sztumie realizowanych w ramach rz4dowego
Programu Wieloletniego pod nazw:l ,rNarodowy Program Przebudowy Dr6g Lokalnych
2008 - 2011,.
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdziegminnym
tekst
w Dz.U.22001r. Nr 142,poz. l59l ze zm.) oraz art.216ust. 2 pkt.5 Ustawy
fiedn.
zdnia2T sierynia2}09r.o finansachpublicznych(Dz.U.22009r. Nr 157,poz.1240
ze zm.)
RadaMiejska u c h w a I a, co nastgpuje:

$ r.
1 . Udziela sig pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemuw formie dotacji celowej w
wysokoSci do 680 000,00,-zl (slownie zlotych: szeSdset
osiemdziesi4ttysigcy) z
przeznaczeniemna dofinansowanieremontu dr6g powiatowych w Sztumie:
- ul. Chelmiriska do wysokoSci 50% wartoSciprzetargowej,
- ul. Slowackiego do wysokoSci 50YowartoSciprzetargowej,
- ul. KoSciuszki do wysokoSci 25Yowartoficiprzetargowej,
- ul. Zeromskiegodo wysoko Sci25%owartoSciprzetargowej,
- ul. Czarnieckiego do wysoko(ci2lYo wartoSciprzetargowej,
realizowanych w ramach rzqdowego Programu Wieloletniego pod nazwq,,Narodowy
Program Przebudowy Dr6g Lokalnych 2008 - 2011" przyjgtego uchwal4Nr
23312008Rady Ministr6w z dnia2& pu1dziernika2008 roku.
Zasady przyznaniadotacji wymienionej w ust. 1 okreSlonezostan4w porozumieniu
zawartym z Powiatem Sztumskim.

$2.
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

$3.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia.
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Uzasadnienie:

\.

W dniu 28 pu2dziernika 2008 r. Rada Ministr6w przyjEta uchwalp Nr 23312008w
sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwq,,Narodowy Program Przebudowy
Dr6g Lokalnych 2008-2011", kt6ry realizowany bgdzie do dnia 31 grudnia 201I roku
Celem programujest:
- wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcink6w dr6g gminnych i
powiatowych prowadzqcedo zwiEkszeniaplynnoSci ruchu i poprawy bezpieczeristwa
komunikacyjnego,
- wsparcie tworzenia powi4zari sieci dr6g powiatowych i gminnych z sieci4dr6g
wojew6dzkich i krajowych, prowadz4cedo zwiEkszeniadostgpnoScilokalnych oSrodk6w
gospodarczych.
pomocy finansowej na remont dr6g
Powiat Sztumski wystqpil o udzielenie
powiatowych ( ul. Chelmiriska, ul. Slowackiego, ul. KoSciuszki, ul. Zeromskiego, ul.
Czarnieckiego w Saumie ) w wysokoSci 680.000,- zl w formie dotacji celowej jako wklad
partnerski w realizacji wiw projektu. Podjpcie uchwaly jest zasadne z uwagi na fakt iz
planowane do remontu drogi stanowi4 pol4czenia z drogq krajow4 Nr 55 oraz innymi
drogami powiatowymi ( ul. Nowowiejskiego, ul. Reja ) co w spos6b znaazny usprawni
komunikacjp drogow4i poprawi bezpieczefrstwow ruchu drogowym.
Bior4c powylsze pod uwagg wnoszQo podjgcie uchwaly w proponowanym brzmieniu.

