UCHWAŁA NR III/9/2010
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/400/2009 Rady Gminy Szemud z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Wejherowskiego zmienionej uchwałami: nr LV/536/2010 Rady Gminy Szemud z
dnia 29 września 2010 r. oraz nr LVII/551/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 25
października 2010 r., a także przyjęcia jednolitego tekstu tej uchwały
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. 216 ust. 2 pkt 5 i
art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009
roku Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
RADA GMINY SZEMUD
uchwala, co następuje:
§1
W związku z okolicznościami niezależnymi od Gminy i związanym z tym brakiem
możliwości realizacji w 2010 r. pełnego zakresu zadania realizowanego w ramach
programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 –
2011 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Odnowa nawierzchni drogi nr 1405G na
odcinku Szemud – Kamień od km 0+000 do km 3+581 o długości 3,581 km w celu
poprawy bezpieczeństwa oraz zapewnienia spójności z drogami w gminie” zmienia
się treść § 1 i 2 uchwały nr XLIII/400/2009 Rady Gminy Szemud z dnia 30 grudnia
2009 r. przywołanej w tytule niniejszej uchwały zmienionej uchwałami: nr
LV/536/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 29 września 2010 r. oraz nr LVII/551/2010
Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2010 r. i otrzymują one nowe brzmienie
o treści określonej odpowiednio w punktach 1 i 2 niniejszego paragrafu:
1) treść § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„ 1. Postanawia się udzielić w roku 2010 pomocy rzeczowej Powiatowi
Wejherowskiego w zakresie dotyczącym części drogi powiatowej przejętej
przez Gminę Szemud w zarząd oznaczonej nr 1405G Szemud – Kamień Karczemki na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1403G Rumia –
Kamień - Kowalewo w formie wykonania remontu nawierzchni w/w drogi
powiatowej na odcinku Szemud – Kamień wraz z kosztami towarzyszącymi (tj.
opracowaniem dokumentacji i pełnieniem nadzoru inwestorskiego)
2. Część robót, o których mowa w ust. 1, o całkowitej wartości 800.656,89 zł, z
uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne zostanie fizycznie zrealizowana
w pierwszej połowie roku 2011 ze środków ujętych na ten cel w wykazie
wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego.”
2) treść § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się całkowitą wartość pomocy rzeczowej, o której mowa w § 1 ust. 1
na kwotę 1.344.020,89 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści cztery
tysiące dwadzieścia złotych 89/100).
2. Wartość pomocy rzeczowej o której mowa w ust. 1 w części stanowiącej
kwotę 543.364 zł sfinansowana została ze środków Budżetu Państwa w ramach
programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 – 2011. ”
§2
Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do zawarcia w imieniu Gminy Szemud
aneksów do umów nr GK/1/09/2009 z Powiatem Wejherowskim zawartej w dniu 28
września 2009 r. aneksowanej w dniu 28.10.2010 r. oraz umowy zawartej w dniu 19
maja 2010 r. aneksowanej w dniu 28.10.2010 r., w zakresie dotyczącym określenia
warunków realizacji postanowień niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.

§4
Ustala się tekst jednolity uchwały nr XLIII/400/2009 Rady Gminy Szemud z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Wejherowskiego zmienionej uchwałami: nr LV/536/2010 Rady Gminy Szemud z
dnia 29 września 2010 r., nr LVII/551/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 25
października 2010 r. oraz niniejszą uchwałą w brzmieniu:
„§ 1
1. Postanawia się udzielić w roku 2010 pomocy rzeczowej Powiatowi
Wejherowskiego w zakresie dotyczącym części drogi powiatowej przejętej
przez Gminę Szemud w zarząd oznaczonej nr 1405G Szemud – Kamień Karczemki na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1403G Rumia
– Kamień - Kowalewo w formie wykonania remontu nawierzchni w/w drogi
powiatowej na odcinku Szemud – Kamień wraz z kosztami towarzyszącymi
(tj. opracowaniem dokumentacji i pełnieniem nadzoru inwestorskiego)
2. Część robót, o których mowa w ust. 1, o całkowitej wartości 800.656,89 zł,
z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne zostanie fizycznie
zrealizowana w pierwszej połowie roku 2011 ze środków ujętych na ten cel w
wykazie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
§2
1. Określa się całkowitą wartość pomocy rzeczowej, o której mowa w § 1 ust.
1 na kwotę 1.344.020,89 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści cztery
tysiące dwadzieścia złotych 89/100).
2. Wartość pomocy rzeczowej o której mowa w ust. 1 w części stanowiącej
kwotę 543.364 zł sfinansowana została ze środków Budżetu Państwa w
ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011.
§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.”
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

