UCHWAŁA NR XXXI/243/05
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 września 2005r.

w sprawie : wspólnej z Gminą - Miastem Działdowo realizacji zadania inwestycyjnego.

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 3, art. 10 ust 1 oraz art. 18 ust 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. T. Jedn. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Gminy Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1 . Przyjmuje się do wspólnej realizacji z Gminą - Miastem Działdowo zadanie
inwestycyjne polegające na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
w ulicy Przemysłowej, położonej w granicach administracyjnych Gminy - Miasta Działdowo,
stanowiącej drogę gminną i dalej od granicy Gminy-Miasta Działdowo przez teren Gminy
Działdowo do wsi Komorniki do terenów inwestycyjnych na działce Nr 384/16 obręb
geodezyjny Burkat o wartości szacunkowej 1.102. 000,00 zł.
§ 2.Wyraża się zgodę na zabezpieczenie w budżecie Gminy Działdowo na rok 2006 środków
finansowych w wysokości 50 % wartości szacunkowej inwestycji wskazanej w § 1,
stanowiącej udział gminy Działdowo w jej finansowaniu oraz jej przekazanie na rzecz Gminy
– Miasta Działdowo w formie dotacji.
§ 3. Szczegółowe zasady współpracy w zakresie realizacji inwestycji, przekazania dotacji
oraz kontroli wydatkowania wspólnych środków określi porozumienie z Gminą-Miastem
Działdowo.
§ 4. Po zakończeniu inwestycji określonej w § 1 , wytworzony w jej wyniku majątek stanowić
będzie własność Gminy- Miasta Działdowo.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Działdowo
Teresa Majorowska

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXI/243/05
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 września 2005r.

Z listem intencyjnym do Gminy – Miasta Działdowo oraz Gminy Działdowo
w sprawie wykonania wskazanej w § 1 uchwały kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
wystąpiła firma „Dekorlass” E. i G. Chojak Spółka Jawna , będąca znanym w kraju
i za granicą producentem zdobionych opakowań szklanych, mająca swoją siedzibę na terenie
Miasta Działdowo. W liście tym wskazano, że wspólnie z inwestorem francuskim
„Dekorglass” zamierza zlokalizować na terenie Gminy Działdowo inwestycję utworzenia
spółki zajmującej się dekorowaniem szkła do alkoholi klasy premium na eksport do różnych
krajów świata o wartości ok. 20 mln PLN, dzięki której po uruchomieniu produkcji znajdzie
zatrudnienie ok. 50-60 osób.
Mając na względzie walkę z bezrobociem na terenie Gminy Działdowo i Miasta
Działdowo, podejmuje się współprace obu gmin, ustalając jej zasady w sposób następujący.:
Inwestorem realizującym przedsięwzięcie będzie Gmina- Miasto Działdowo, które
w roku 2005 zabezpiecza w swoim budżecie środki finansowe na wykonanie dokumentacji
projektowo-technicznej. Swój pozostały udział w inwestycji do wysokości 50 % jej kosztów
Gmina –Miasto Działdowo zabezpieczy w budżecie na rok 2006, natomiast Gmina
Działdowo całość swojego udziału w wysokości 50 % zapewnia w budżecie na rok 2006.
Pomimo, że inwestycja w całości po jej wykonaniu stanowić będzie własność Gminy- Miasta
Działdowo, jej wykonanie przyniesie również wymierne korzyści dla gminy Działdowo nie
tylko w sprawie możliwości zapewnienia zatrudnienia dla jej mieszkańców, ale również
możliwości wykonania w przyszłości inwestycji wodno-kanalizacyjnej na terenie wsi
Komorniki w formie przedłożonej inwestycji obecnie planowanej.

