UCHWAŁA NR XLIII/400/2009
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wejherowskiego w formie
wykonania remontu nawierzchni części drogi powiatowej przejętej przez Gminę Szemud
w zarząd oznaczonej nr 1405G Szemud – Kamień – Karczemki na odcinku od
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 224 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1403G
Rumia-Kamień-Kowalewo na odcinku Szemud – Kamień w celu poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 5 i art. 175 ust. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze
zmianami)
RADA GMINY SZEMUD
uchwala, co następuje:
§1
Postanawia się udzielić w roku 2010 pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu w formie
wykonania remontu nawierzchni części drogi powiatowej przejętej przez Gminę Szemud w
zarząd oznaczonej nr 1405G Szemud – Kamień – Karczemki na odcinku od skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 224 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1403G Rumia-Kamień –Kowalewo
na odcinku Szemud – Kamień w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
§2
Określa się wartość pomocy rzeczowej, o której mowa w § 1 na kwotę nie przekraczającą
400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100)
§3
Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do zawarcia w imieniu Gminy Szemud umowy z Zarządem
Powiatu Wejherowskiego w przedmiocie określenia warunków realizacji postanowień niniejszej
uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:
Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej o łącznej długości 3,476 km w oparciu o
zawarte pomiędzy Powiatem Wejherowskim i Gminą Szemud porozumienie jest od
1 września 2009 r. w zarządzie Gminy Szemud. Okolicznością dla której Powiat oddał w
zarząd drogę były starania Gminy Szemud o dofinansowanie projektu drogowego w
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011tzw.
„Schetynówki”. Niestety wniosek nie zakwalifikował się do dofinansowania.

Biorąc pod uwagę niezadawalający stan nawierzchni w/w odcinka drogi oraz
wynikające z tego faktu zagrożenia dla bezpieczeństwu ruchu drogowego proponuje się
przeprowadzić remont nawierzchni części odcinka drogi Szemud – Kamień przy udziale
finansowym Powiatu Wejherowskiego, które zadeklarowało udzielenie dotacji Gminie
Szemud na ten cel w kwocie 400.000 zł (tj. ½ kosztów przedsięwzięcia). Gmina Szemud,
jako jednostka na rzecz której ustanowiono zarząd przeprowadzi postępowanie
przetargowe na wybór wykonawcy na odnowę nawierzchni drogi nr 1405G na odcinku
Szemud-Kamień oraz będzie nadzorować prace remontowe.
Zgodnie z art. 175 ust. 1 ustawy o finansach publicznych istnieje możliwość udzielenia
pomocy rzeczowej na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto mając na
względzie dobro mieszkańców korzystających z tej drogi podjęcie niniejszej uchwały
jest uzasadnione.
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