
UCHWAŁA NR XIV/73/2015
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Chełmża

Na podstawie art.7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1445) 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.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/64/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 października 2015 roku w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Chełmża § 1ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej na następujące zadania inwestycyjne dla Gminy 
Chełmża:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 100521 C Kończewice – Browina  - 100.000 zł,

2. Projekt I „Przebudowa dróg gminnych 2016-2017”  - 528.230 zł,

Razem:  628.230 zł.

2. Określa się wysokość dotacji celowej w wysokości 628.230 zł. (słownie: sześćset dwadzieścia osiem 
tysięcy dwieście trzydzieści zł 00/100).”.

§ 2. 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 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 
poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz.1130, poz.1190 i poz. 1358, poz. 
1513, poz.  1854 oraz poz. 2150.
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Uzasadnienie

w sprawie zmiany uchwały o pomocy finansowej dla Gminy Chełmża.

Urząd Gminy Chełmża zwrócił się do Powiatu Toruńskiego z prośbą  o zmianę Uchwały Nr XXII/64/2015 
Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 października 2015 roku w sprawie udzielenia o pomocy finansowej dla 
Gminy Chełmża

(pismo Gminy Chełmża nr PIR.7021.198.2015 z dnia 30.11.2015 roku ) .

Gmina Chełmża planuje dwa zadania spośród czterech wymienionych w zmienianej Uchwale t. j:

1.Przebudowa drogi gminnej nr 100519 w miejscowości Nawra koło cmentarza  - 100.000 zł,

2.Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w miejscowości Skąpe – Chrapice  - 100.000 zł,

połączyć ze środkami w ramach PROW na lata 2014-2020.

Jednym z załączników do programu rozwoju obszarów wiejskich jest odrębna dokumentacja wskazująca na 
partnerstwo pomiędzy samorządami terytorialnymi.  Istnieje zatem potrzeba wyodrębnienia tych zadań dla 
potrzeb akceptacji formalnej składanego przez Gminę wniosku do PROW.

Proponuje się zmianę uchwały w sposób zabezpieczający potrzeby Gminy.

Zmiana uchwały nie spowoduje skutków finansowych dla Powiatu Toruńskiego, a jedynie potrzebę zmiany 
zawartego w październiku porozumienia.
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