
UCHWAŁA NR XV/85/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 4 lutego 2016 r.

w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi 
powiatowej nr 2023 C Chełmża – Świętosław – Węgorzyn w partnerstwie z Powiatem 
Wąbrzeskim

Na podstawie art. 12 pkt 8 h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi 
powiatowej nr 2023 C Chełmża – Świętosław – Węgorzyn w partnerstwie z Powiatem Wąbrzeskim.

§ 2. 1. Zakres zadania, sposób jego finansowania oraz zasady partnerstwa określi porozumienie 
zawarte pomiędzy Powiatem Toruńskim i Powiatem Wąbrzeskim

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. : poz. 1045 oraz poz. 1890.
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Uzasadnienie
Powiat Wąbrzeski i Powiat Toruński wyraziły wolę wspólnej realizacji zadania pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2023 C – Chełmża – Świętosław – Węgorzyn” na odcinku o 
długości około 7,1km, w tym uzyskania środków zewnętrznych z rezerwy subwencji ogólnej 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Szczegółowy zakres regulujący warunki realizacji zadania zostanie zawarty w porozumieniu 
pomiędzy Powiatem Toruńskim a Powiatem Wąbrzeskim. Współpraca samorządów powiatowych 
na etapie przygotowania i realizacji projektu wpłynie na poprawę jakości nawierzchni drogi, 
połączeń komunikacyjnych miejscowości gminnych z powiatami toruńskim i wąbrzeskim oraz 
lokalnymi instytucjami użyteczności publicznej, a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
komunikacyjnego miejscowej ludności, zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkół.

Podjęcie uchwały konieczne jest do przystąpienia do działań zmierzających do realizacji 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego w partnerstwie z Powiatem Wąbrzeskim, w tym 
uzyskania środków zewnętrznych.
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