
PROJEKT NR (?

UCHWAŁA N R .....................
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 24 lutego 2022r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu na pokrycie wydatków 
związanych z wykupami gruntów dla realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi ul. Ku Słońcu 
w m. Ustronie Morskie i drogi w m. Kukinka wraz z rozbudową drogi powiatowej polegającą na 
budowie ciągu rowerowego w m. Kukinka”.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j. ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 t.j. ze zm.), Rada Gminy Ustronie 
Morskie uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Ustronie Morskie pomocy finansowej Powiatowi 
Kołobrzeskiemu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wykupami gruntów dla 
realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi ul. Ku Słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w m. Kukinka 
wraz z rozbudową drogi powiatowej polegającą na budowie ciągu rowerowego w m. Kukinka”.

§2 . Pomoc finansowa o której mowa w §1 udzielona zostanie w formie dotacji celowej ze 
środków budżetu gminy na 2022 rok, w wysokości: 82.592,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące 
pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej o której mowa w §1 określone zostaną 
w umowie pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim a Gminą Ustronie Morskie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy 
Krzysztof Grzywnowicz



Uzasadnienie

W budżecie Gminy Ustronie Morskie na rok 2022 zarezerwowane zostały środki finansowe na 
realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi ul. Ku Słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w 
m. Kukinka wraz z rozbudową drogi powiatowej polegającą na budowie ciągu rowerowego w 
m. Kukinka”. Część ww. zadania inwestycyjnego, realizowanego w całości przez Gminę Ustronie 
Morskie, dotyczy budowy odcinka drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z. Z uwagi na 
niewystarczającą szerokość pasa drogowego drogi powiatowej, konieczne było pozyskanie 
dodatkowych gruntów na jego poszerzenie na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej. Z uwagi na fakt, że wnioskodawcą w procedurze udzielenia zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej może być właściwy zarządca drogi. Powiat Kołobrzeski wystąpił z wnioskiem o 
jej wydanie na podstawie projektu budowlanego przekazanego przez Gminę Ustronie Morskie. W 
wyniku przeprowadzonego postępowania dnia 17 czerwca 202 lr. wydana została decyzja nr 
00379/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi 
powiatowej -  budowie ciągu rowerowego w miejscowości Kukinka. Ponieważ wnioskodawcą tej 
decyzji był Powiat Kołobrzeski, również decyzje ustalające wysokość odszkodowania za 
nieruchomości przejęte z mocy prawa wydane zostały na wnioskodawcę pomimo, iż inwestycja 
realizowana oraz finansowana będzie w całości przez Gminę Ustronie Morskie. W związku z 
powyższym zasadnym jest przekazanie Powiatowi Kołobrzeskiemu środków na wykup gruntów 
wskazanych w decyzji nr 00379/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zgodnie z treścią art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z budżetu 
gminy może być udzielona pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w 
formie dotacji celowej. W związku z tym konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy, a tym samym upoważnienia Wójta Gminy Ustronie Morskie do podpisania stosownej 
umowy w tym zakresie.


