Projekt
z dnia 18 stycznia 2022 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia

2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/71/2020 z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej dla Województwa Pomorskiego

Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372 i 1834) oraz art. 216 ust.2 pkt 5
1 art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r.,
poz. 305, 1236,1535,1773, 1927, 1981, 2054, 2270) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale nrXIX/71/2020 z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Województwa Pomorskiego, dotyczącej realizacji zadania własnego
Województwa Pomorskiego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku
Rokitnica -Wiślina polegającego na budowie ścieżki pieszo-rowerowej" zmienionej
uchwałami: nr XXIV/12/2021 z dnia 22 grudnia 2020r. oraz nr XXV/12/2021 z dnia 26
lutego 2021r., wprowadza się następującą zmianę:
- § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2 Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu
Gminy Pruszcz Gdański:
- w roku 2021 w wysokości 23 616,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset
szesnaście złotych),
- w roku 2022 w wysokości nie większej niż 222 544,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia
dwa tysiące pięćset czerdzieści cztery złote),
- w roku 2023 w wysokości nie większej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Marek Kowalski

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym
A OMWiy
data

—

Rep ert\DOsiewicz
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nr rei. Gd. 1341
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Uzasadnienie

Uchwałą nr XIX/71/2020 z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
Województwa Pomorskiego Pomoc rzeczowa, Rada Gminy udzieliła pomocy rzeczowej w
postaci dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica Wiślinka polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerową.
W r oku 2021 Gmina Pruszcz Gdański pokryła koszty koncepcji o wartości 23 616,00 zł zgodnie
z zawartą umową z Wykonawcą dokumentacji. W ramach realizacji powyższej umowy z
Wykonawcą, w 2022 roku Gmina planuje wydać na wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi
wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica -Wiślina o ścieżkę pieszo-rowerową Gmina Pruszcz
Gdański kwotę 212 544,00 zł.
Gmina Pruszcz Gdański w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Pruszcz
Gdański i innym użytkownikom drogi wojewódzkiej, planuje zrealizować dodatkowy odcinek
ścieżki pieszo-rowerowej od granic Miasta Pruszcz Gdański do Rokitnicy ul. Klubowej. Tym
samym udzieli pomocy rzeczowej w postaci dokumentacji projektowej tego dodatkowego
odcinka ścieżki pieszo-rowerowej, o wartości nieprzekraczajacej 110 OOOzł.
Pomoc rzeczowa w związku z planowaną realizacją dodatkowego odcinka ścieżki pieszorowerowej zostanie zwiększona ze środków budżetu gminy w 2022 r. o kwotę nie większą niż
10 000 zł na wykonanie koncepcji oraz w roku 2023 o kwotę nie większą niż 100 000 zł.
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