
          UCHWAŁA NR  274/2016

    Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

           z dnia 06 października 2016 r. 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji zadania pn.

„Remont drogi powiatowej nr 2328G na odcinku Drewnica – Mikoszewo" w partnerstwie

z Nadleśnictwem Elbląg. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 814) uchwala się:

§ 1.

Zarząd  Powiatu  w  Nowym  Dworze  Gdańskim  deklaruje  wolę  przystąpienia  Powiatu

Nowodworskiego  do  realizacji  zadania  pn.  „Remont  drogi  powiatowej  nr  2328G  na  odcinku

Drewnica – Mikoszewo" w partnerstwie z Nadleśnictwem Elbląg.

       § 2.

Realizatorem  zadania  okreslonego  w  § 1  będzie  Powiat  Nowodworski,  a  partnerem

Nadleśnictwo Elbląg.

      § 3.

Szczegółowe zasady realizacji zadania, o którym mowa w § 1 określi umowa o partnerstwie

zawarta pomiędzy Powiatem Nowodworskim i Nadleśnictwem Elbląg. 

      § 4.

Wykonanie  uchwały  powierza  się  dyrektorowi  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Nowym

Dworze Gdańskim.

      § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                   STAROSTA

                                                                   (-)

                                                                      Zbigniew Ptak



UZASADNIENIE

Droga  nr  2328G Mikoszewo –  Drewnica  –  Dworek   jest  drogą  kategorii  powiatowej.  

W celu  realizacji  zadania  Powiat  jako  Inwestor  podjął  działania  celem pozyskania  Partnera  –

Nadleśnictwa  Elbląg,  do  zrealizowania  i  sfinansowania  zadania  „Remont  drogi  powiatowej

nr 2328G na odcinku Drewnica - Mikoszewo”.  

Umowa  partnerstwa  podpisana  zostanie  po  podjęciu  przedmiotowej  uchwały  na  czas

określony czyli do końca realizacji inwestycji (grudzień 2016 r.). Inwestycja realizowana będzie

przez  Powiat  Nowodworski  -  partnera  Wiodącego (Inwestor),  a  Nadleśnictwo Elbląg  -  Partner,

przekaże środki na ten cel Powiatowi. Formę przekazania środków określi szczegółowo umowa. 

Dzięki realizacji inwestycji poprawi się bezpieczeństwo drogowe i spójność komunikacyjna

pomiędzy drogą wojewódzką nr  501 a drogą krajową nr 7. 

Przedmiotowa  uchwała  Zarządu  Powiatu  w  Nowym  Dworze  Gdańskim  została

przygotowana zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 –

2024, obszar priorytetowy Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1.

Rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny:

CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 

                                                                  STAROSTA

                                                                   (-)

                                                                      Zbigniew Ptak


