UCHWAŁA NR XXV/158/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Na podstawie art.7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j.Dz. U. z 2016r.
poz.814 z późn. zm1)) oraz art. 212, art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 18702)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w roku 2017 w formie dotacji celowej dla Województwa KujawskoPomorskiego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie:
„Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga
rowerowa Toruń -Złotoria –Osiek”.
2. Określa się wysokość dotacji celowej w wysokości 45.000 zł. (słownie: czterdzieści pięć tysięcy 00/100).
§ 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
Tomasz Zakrzewski

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260.
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UZASADNIENIE
Projekt o nazwie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych –
droga rowerowa Toruń -Złotoria –Osiek” realizowany był przy udziale środków finansowanych z RPO 2007-2013
do dnia 30 czerwca 2014 roku. Po tym terminie wszelkie koszty, które dotyczyłyby tego zadania stanowią koszty
niekwalifikowalne projektu lub koszty realizowane poza projektem .
Pozostałe do zapłaty są koszty:
- nabycia nieruchomości zajętych pod drogę ,
-sporządzanie aktów notarialnych ,
-sporządzanie operatów szacunkowych .

Uchwała dotyczy kosztów za nieruchomości wydzielone z działek nr 172/2, 185/14, 185/16, 180/24, 179,
244/29, 170/2, 281/5 położnych w obrębie Grabowiec, gmina Lubicz i z działek nr 295/2; 227/9 położonych
w obrębie Złotoria gmina Lubicz.
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