UCHWAŁA NR XIII/108/16
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 8 marca 2016 r.
w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na realizację przebudowy odcinka ul. Sportowej w
Pszczółkach, w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pszczółkach"
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 1515 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wspólną, w ramach partnerstwa z Powiatem Gdańskim, realizację zadania pod
nazwą "Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pszczółkach", zwanego w dalszej części „zadaniem", obejmującego
przebudowę odcinka ul. Sportowej w Pszczółkach.
2. Na realizację zadania wymienionego w ust. 1 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie, w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3. Z wnioskiem o dofinansowanie wystąpi Gmina Pszczółki.
4. W przypadku uzyskania dofinansowania Gmina Pszczółki zrealizuje przebudowę ul. Sienkiewicza, natomiast
Powiat Gdański zrealizuje przebudowę odcinka ul. Sportowej.
§ 2. 1. Szczegółowe zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji zadania zostaną określone w
porozumieniu.
2. Upoważnia się Wójta do ustalenia warunków i
dotyczącego realizacji zadania.

do podpisania z Powiatem Gdańskim porozumienia

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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UZASADNIENIE
Gmina Pszczółki planuje ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa ul.
Sienkiewicza w Pszczółkach", w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020.
Jednym z kryteriów oceny jest realizacja zadania w porozumieniu z inną jednostką samorządu
terytorialnego. Dzięki realizacji przebudowy odcinka ul.Sportowej w obrębie skrzyżowania z
przebudowywaną drogą gminną - ul.Sienkiewicza oraz skrzyżowania z drogą gminą - ul.Miodową, nastąpi
poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
W przypadku uzyskania dofinansowania Gmina Pszczółki zrealizuje przebudowę ul. Sienkiewicza,
natomiast Powiat Gdański zrealizuje przebudowę odcinka ul. Sportowej.
.
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