UCHWAŁA NR XXXIV/225/21
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu dotacji
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713z
późń. zm.) i art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w 2021 roku Powiatowi Gdańskiem dotacji celowej do kwoty
400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego".
W ramach zadania wykone zostaną następujące inwestycje:
1) budowa chodnika w miejscowości Skowarcz przy ul. Żuławskiej etap I,
2) budowa chodnika w miejscowości Żelisławki przy ul. Pałacowej,
3) wykonanie oznakowania aktywnego ul. Sportowej w Pszczółkach,
4) doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Żuławskiej w Skowarczu i ul. Pałacowej w Żelisławkach.
§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowej oraz zasady jej rozliczenia strony określą w umowie.
2. Upoważnia się Wójta do podpisania umowy, o której mowa w ust.1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIII/211/21 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie
udzielenia Powiatowi Gdańskiemu dotacji na realizację zadania dotyczącego budowy chodnika w miejscowości
Żelisławki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Staniewicz
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Uzasadnienie
Powiat Gdański zamierza zrealizować inwestycje dotyczące budowy chodnika i doświetlenia przejść dla
pieszych w miejscowościach Skowarcz ul. Żuławska etap I i Żelisławki ul. Pałacowa, a także monażu
urządzenia dokonującego pomiaru prędkości w miejscowości Pszczółki przy ul. Sportowej. Realizacja
inwestycji planowana na 2021 r. znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych mieszkańców
Gminy Pszczółki, poruszających się drogami powiatowymi.
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