UCHWAŁA NR XLVII/238/2014
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czernikowo
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.1)) oraz art. 212, art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.2)) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w roku 2015 w formie dotacji celowej dla Gminy
Czernikowo na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego o nazwie:
„Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w m. Wygoda-Steklinek, dróg gminnych Nr
101123C i 101122C w m. Czernikówko wraz z przebudową skrzyżowania z drogą
powiatową Nr 2132C oraz przebudową ul. Zajączkowo i Polna w m. Czernikowo”.
2. Określa się wysokość dotacji celowej do kwoty 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy
złotych).
§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Toruńskiego do zawarcia umowy, w której określone
zostaną zasady przekazania i rozliczenia dotacji.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Toruńskiego
Andrzej Siemianowski

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz.
1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz.
379 i poz. 911.
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Uzasadnienie
W dniu 5 września 2014 r Urząd Gminy Czernikowo zwrócił się do Powiatu Toruńskiego
z prośbą o współfinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego, planowanego do realizacji
w roku 2015 pod nazwą:
„Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w m. Wygoda-Steklinek, dróg gminnych Nr
101123C i 101122C w m. Czernikówko wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową
Nr 2132C oraz przebudową ul. Zajączkowo i Polna w m. Czernikowo”.
Zadanie to przygotowywane jest przez gminę do realizacji w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostęp – Rozwój. Jednym
z kryterium oceny projektu jest partnerstwo z innymi samorządami terytorialnymi.
Planowany łączny koszt zadania to kwota 5 011 150 zł.
Zarząd Powiatu uznał za ważne argumenty Gminy w sprawie współfinansowania kosztów
tej inwestycji .
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