UCHWAŁA NR XXII/238/13
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie przystąpienia z Powiatem Gdańskim do realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na
drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego
w 2014 r."
Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.
poz.594 z późn.zm.: poz.645), art.216 ust.2 pkt 5, art. 220 ust.1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.: poz.938) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie z Powiatem Gdańskim do wspólnej realizacji zadania pn.: "Poprawa
bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu
Gdańskiego w 2014 r.", zwanego dalej "zadaniem".
2. Na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój 2012-2015, do realizacji w 2014 r.
3. Z wnioskiem o dofinansowanie zadania wystąpi Powiat Gdański.
§ 2. 1. W ramach zadania wykonany zostanie remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2225G
Skowarcz - Suchy Dąb, na odcinku od skrzyżowania z ul. Klimatyczną do granicy gminy Pszczółki, o długości
ok.1,8 km oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2225G Skowarcz - Suchy Dąb, w miejscowości
Skowarcz, o długości ok. 0,6 km.
2. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1.551.032,21 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden
tysięcy trzydzieści dwa złote 21/100).
3. Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pokryje część kosztów, o których
mowa w ust. 2.
4. Gmina Pszczółki przeznaczy na realizację zadania środki własne do kwoty 616.225,09 zł (słownie: sześćset
szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 09/100).
5. Realizatorem zadania będzie Powiat Gdański pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój 2012-2015.
§ 3. 1. Szczegółowe zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji zadania oraz udziału finansowego
Powiatu Gdańskiego i Gminy Pszczółki w jego kosztach, strony określą w porozumieniu.
2. Upoważnia się Wójta do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust.1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Klamann
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UZASADNIENIE

Powiat Gdański zamierza wykonać zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Powiatu Gdańskiego w 2014 r.”, przy współpracy z gminami Powiatu Gdańskiego oraz Wojewodą
Pomorskim. Przedsięwzięcie ma na celu poprawienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i
polegać będzie na remoncie nawierzchni dróg powiatowych w zakresie frezowania starej nawierzchni oraz
położenia nowych warstw asfaltowych, a także na budowie chodników i wykonaniu innych elementów
infrastruktury drogowej, w zależności od potrzeb lokalnych.
Podjęcie uchwały umożliwi Wójtowi podpisanie porozumienia z Powiatem Gdańskim w sprawie
realizacji przedmiotowego zadania na terenie gminy Pszczółki.
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