
UCHWAŁA NR XX/143/2016 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 12 września 2016 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Stegna na wydatki 

związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w m. 

Stegna” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016–2019”edycja 2017 

Na podstawie art. 7ai art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie 

powiatowym  (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885                 

z późn. zm.) uchwala się: 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na udzielenie z budżetu Powiatu Nowodworskiego pomocy finansowej 

Gminie Stegna na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej                   

ul. Grunwaldzkiej w m. Stegna” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” edycja 2017. 

§ 2. 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1. zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze 

środków budżetu na 2017 rok w wysokości 580000,00 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy 

00/100 złotych). 

§ 3. 

1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady 

rozliczenia środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Nowodworskim              

a Gminą Stegna.  

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                             Przewodniczący Rady 

                                                              (-) 

                                                                   Jacek Gross 



 

UZASADNIENIE 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Stegna na 

wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w m. 

Stegna” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016–2019” edycja 2017 jest jednym z załączników potrzebnych do uzyskania większej 

liczby punktów w ramach ogłoszonego konkursu. 

Mając powyższe na względzie wnioskuje się o podjęcie stosownej uchwały. 

Uchwała jest zgodna z celem operacyjnym 3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury 

drogowej i rowerowej Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015–2024. 

 

                                                             Przewodniczący Rady 

                                                              (-) 

                                                                   Jacek Gross 

 


