UCHWAŁA NR XXV/242/09
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Pszczółki do realizacji I etapu
zadania z zakresu właściwości Powiatu Gdańskiego pod nazwą : „Przebudowa chodnika
wzdłuż drogi powiatowej Nr 2210G, ul.Pomorska – od ronda w kierunku drogi krajowej
nr 1, o długości 550mb, w msc. Pszczółki” i udzielenie przez Gminę Pszczółki pomocy
rzeczowej Powiatowi Gdańskiemu.
Na podstawie art.8 ust.2a, art. 10 ust. 2 i art.18 ust.2 pkt. 11 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r.:
Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z
2003r.: Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r.: Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005r.:
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r.: Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r.: Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r.: Nr 180 poz.1111,) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 5 i
art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze
zmianami)

RADA GMINY PSZCZÓŁKI
uchwala, co następuje
§ 1.
Wyraża zgodę na przyjęcie przez Gminę Pszczółki w roku 2009 realizacji zadania z zakresu
właściwości Powiatu Gdańskiego pod nazwą: „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi
powiatowej Nr 2210G, ul.Pomorska – od ronda w kierunku drogi krajowej nr 1, o długości
550mb, w msc. Pszczółki” zwanego w dalszej części uchwały „zadaniem” i przyjęcie przez
Gminę Pszczółki z budżetu Powiatu Gdańskiego dotacji celowej w wysokości 150.000,00zł
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przeznaczonej na pokrycie kosztów
realizacji zadania w roku 2009. Etap pierwszy obejmować będzie wykonanie zadania na
odcinku ~291mb po prawej stronie ul.Pomorskiej w kierunku od ronda do drogi krajowej nr 1
§ 2.
Wyraża się zgodę na udzielenie przez Gminę Pszczółki pomocy rzeczowej Powiatowi
Gdańskiemu w formie nakładów finansowych koniecznych do realizacji zadania w roku 2009.
§ 3.
Szczegółowe zasady współpracy przy realizacji zadania, o którym mowa w § 1 i szczegółowe
zasady udzielenia i rozliczenia pomocy rzeczowej o której mowa w § 2 ustalą Zarząd Powiatu
Gdańskiego i Wójt Gminy Pszczółki.
§ 4.
Traci moc Uchwała Nr XXI/196/08 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 listopada 2008 roku w
sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Pszczółki do realizacji zadania z zakresu
właściwości Powiatu Gdańskiego pod nazwą : „Przebudowa chodnika przy drodze
powiatowej Nr 2210G, ul. Pomorska na odcinku od drogi krajowej nr 1 do ronda w msc.
Pszczółki ” i udzielenie przez Gminę Pszczółki pomocy rzeczowej Powiatowi Gdańskiemu.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczółki.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Podjecie niniejszej uchwały umożliwi nam rozpoczęcie w bieżącym roku wspólnej z
Powiatem Gdańskim inwestycji dotyczącej przebudowy chodnika wzdłuż drogi
powiatowej Nr 2210G, ul.Pomorska – od ronda w kierunku drogi krajowej nr 1, o długości
550mb, w msc. Pszczółki” , w której I etap obejmować będzie wykonanie zadania na
odcinku ~291mb po prawej stronie ul.Pomorskiej w kierunku od ronda do drogi kraj. nr 1.

