
UCHWAŁA NR XLIV/328/10               

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 10 listopada 2010 r. 

 

w sprawie wyraŜenia zgody na współdziałanie z Powiatem Toruńskim i udzielenia 

dotacji celowej na dofinansowanie zadania znajdującego się na Liście Projektów 

Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na lata 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz BudŜetu Państwa, w ramach projektu „ Poprawa 

bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” 

trasa: Toruń – ChełmŜa z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe.  

 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146  
i Nr 106, poz. 675), art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123, poz. 835  
i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje: 
 

      § 1. WyraŜa się zgodę na zawarcie przez gminę miasto ChełmŜa z Powiatem Toruńskim 

porozumienia w przedmiocie realizacji w latach 2010 – 2013, zadania o nazwie „Poprawa 

bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” trasa: 

Toruń – ChełmŜa z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe.  

 

      § 2. 1. Udziela się Powiatowi Toruńskiemu w 2010 r. dotacji celowej na zadanie 

określone w § 1.  

      2. Środki w kwocie 45.290,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście 

dziewięćdziesiąt złotych zero groszy) na dotację w 2010 r. zostały zabezpieczone w budŜecie 

gminy miasta ChełmŜy. 

 

  § 3. UpowaŜnia się Burmistrza Miasta ChełmŜy do zawarcia porozumienia w imieniu 

gminy miasta ChełmŜy z Powiatem Toruńskim w przedmiocie określenia warunków realizacji 

zadania. 



 

      § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

      § 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 

          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
          Janusz Kalinowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
do uchwały Nr XLIV/328/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 10 listopada 2010 r.  

w sprawie wyraŜenia zgody na współdziałanie z Powiatem Toruńskim i udzielenia 

dotacji celowej na dofinansowanie zadania znajdującego się na Liście Projektów 

Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na lata 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz BudŜetu Państwa, w ramach projektu „ Poprawa 

bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” 

trasa: Toruń – ChełmŜa z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe.  

 

 Porozumienie dotyczy wspólnego przygotowania i realizacji wyŜej wymienionego 

projektu. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach 

publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” trasa: Toruń – ChełmŜa  

z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe przewiduje wybudowanie oraz przebudowanie 

istniejących dróg oraz szlaków rowerowych przy drogach publicznych  

o duŜym natęŜeniu w celu poprawy bezpieczeństwa ich uŜytkowników w pasach drogowych 

dróg wojewódzkich w ulicach: 3- go Maja i Toruńskiej, dróg powiatowych ulicy Chełmińskie 

Przedmieście oraz dróg gminnych w ulicach: Polnej i Hallera.  

Dotacja została zaplanowana w następujących wysokościach: 

1) 2010 – 45.290,00 zł, 

2) 2012 – 206.252,00 zł, 

3) 2013 – 206.605,00 zł. 

 Biorąc powyŜsze pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały, która będzie 

umoŜliwiała podpisanie stosownego porozumienia z Powiatem Toruńskim i wpłynie na 

poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest w pełni uzasadnione.  

 


