
Projekt Prezydenta Miasta z dnia 21.04.2020 r. 

 

UCHWAŁA NR …………………………….. 

RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE 

 

z dnia 30 kwietnia 2020 r.  

 

w sprawie współpracy Gminy Miejskiej Tczew i Powiatu Tczewskiego w zakresie bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta Tczewa 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), po 

zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo Budżetowej Rada Miejska 

w Tczewie 

 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Gmina Miejska Tczew zobowiązuje się przekazywać Powiatowi Tczewskiemu w latach 

2020-2023 pomoc rzeczową polegającą na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie 

Miasta Tczewa: ulicy Jana z Kolna i ulicy 30 Stycznia, w tym utrzymaniu zimowym.  

 

§ 2. Łączna wartość pomocy rzeczowej w latach 2020-2023 wyniesie nie więcej niż  

160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) i nie przekroczy w każdym roku 40.000,00 zł 

(czterdzieści tysięcy złotych).  
 

§ 3. Pomoc rzeczowa przekazywana będzie na podstawie zawieranych corocznie umów 

określających zasady jej przekazania, po uprzednim podjęciu przez Radę Miejską w Tczewie 

uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Tczewie 

 

Zenon Drewa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Sebastian Justyński 



UZASADNIENIE 
 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminy, związki 

międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie 

bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Z 

kolei przepis art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu 

terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.  

 

Rada Powiatu Tczewskiego na sesji w dniu 28 kwietnia 2020 r. podjąć ma uchwałę o udzieleniu 

pomocy rzeczowej Gminie Miejskiej Tczew polegającej na przekazaniu sprzętu drogowego 

użytkowanego dotychczas przez zlikwidowany Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie oraz Wydział 

Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Tczewie. Sprzęt te wykorzystywany 

byłby przez Zakład Usług Komunalnych na potrzeby związane z bieżącym utrzymaniem dróg.  

 

Mając na uwadze wskazaną powyżej pomoc rzeczową, która przekazana zostanie przez Powiat 

Tczewski oraz chęć kontynuacji współpracy Gminy Miejskiej Tczew i Powiatu Tczewskiego  

w zakresie współfinansowania zarządzania drogami, które zostały wcześniej przejęte przez Gminę 

Miejską Tczew oraz dwóch wskazanych wyżej dróg powiatowych, znajdujących się na terenie 

Miasta Tczewa, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


