
Projekt

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu 
w 2020 roku

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art.216 ust.2 pkt 5 i art.220 
ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze 
zm.), Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Z budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg w roku 2020 zostanie udzielona Województwu 
Zachodniopomorskiemu pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 4 398,12 zł 
(słownie: cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych dwanaście groszy) 
z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach konkursu RPZP.04.09.00-IZ.00-32-
002/16 pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na 
odcinku Dźwirzyno – Marszewo”, realizowanego w ramach działania 4.9 Rozwoju zasobów 
endogenicznych.

§ 2. Termin przekazania, zasady rozliczenia, szczegółowe warunki udzielenia pomocy 
finansowej, o której mowa w § 1 uchwały oraz zakres i terminy wykonania zadania, o którym 
mowa w § 1 określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem 
Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Kołobrzeg.

§ 3. Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostały zabezpieczone w budżecie roku 
2020 w dziale 630, rozdział 63095 i § 6300.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, działając jako realizator projektu
w imieniu Beneficjenta – Województwa Zachodniopomorskiego przystąpił do realizacji
projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica
na odcinku Dźwirzyno – Marszewo”. Przedmiotem projektu jest budowa odcinków drogi
rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej długości ok. 4,551 km oraz
oznakowanie istniejącego szlaku rowerowego na długości 82,437 km wzdłuż szlaku
rowerowego Velo Baltica. Zakres projektu obejmuje ośmiu Partnerów tj. Gminę Darłowo,
Gminę Miasto Darłowo, Gminę Postomino, Gminę Kołobrzeg, Gminę Miasto Kołobrzeg,
Gminę Ustronie Morskie, Gminę Mielno i Gminę Sianów. Zgodnie z zapisami Listu
Intencyjnego podpisanego w 2016 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim
a Gminą Miasto Kołobrzeg, w sprawie zawarcia partnerstwa przy podjęciu stosownych
działań na rzecz wytyczenia i oznakowania sieci tras rowerowych Pomorza
Zachodniego, Gmina zobowiązała się do partycypacji w kosztach dotyczących
oznakowania szlaku o długości 7,29 km, na odcinku Dźwirzyno-Kołobrzeg oraz
Kołobrzeg-Gąski.
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