
UCHWAŁA NR XXVI/187/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Kościerskiego i wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia z Powiatem Kościerskim dla realizacji wspólnego projektu w ramach Programu 
Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność 

– Rozwój” 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 11 w zw. z art. 8 ust. 2a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 42 ust. 
2 pkt 5b ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniem Rady Ministrów z 27 marca 2009 r. 
w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub 
remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. Nr 53, poz. 435 z późniejszymi zmianami), 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie do wykonania zadania własnego z zakresu właściwości Powiatu 
Kościerskiego w zakresie planowania, przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 1931G na odcinku Strzelnica-
Strzelecka w Kościerzynie. 2. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia do wykonania 
zadania z zakresu właściwości Powiatu Kościerskiego określonego w ust. 1 i utworzenia partnerstwa dla realizacji 
wspólnego projektu drogowego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację drogi nr 
1931G na odcinku Strzelecka-Strzelnica w Kościerzynie” – na warunkach ustalonych przez Burmistrza Miasta 
Kościerzyna i Zarząd Powiatu Kościerskiego. 3. Powyższy program będzie realizowany w ramach Programu 
wieloletniego Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 
4. Program zostanie sfinansowany z następujących źródeł: -3 200 000 zł – środki własne Gminy Miejskiej 
Kościerzyna -1 000 000 zł – dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
W związku z uzyskaniem dofinansowania do projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez 
modernizację drogi nr 1931G na odcinku Strzelnica - Strzelecka w Kościerzynie" w ramach Programu 
Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – 
Rozwój” obejmującego infrastrukturę drogową będącą własnością Powiatu Kościerskiego, zachodzi konieczność, 
zgodnie z uchwałą nr 065/g116/B/12 z dnia 22 lutego 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Gdańsku, doprecyzowania zapisów zawartego Porozumienia i podjęcia niniejszej uchwały. 
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