UCHWAŁA NR XXXI/193/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 28 września 2017 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 2016r.
poz. 814 z późn. zm.1)), art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1870 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w roku 2017 w formie dotacji celowej dla Gminy Czernikowo na
współfinansowanie zadania własnego-inwestycyjnego o nazwie:
"Przebudowa drogi gminnej Nr G101119C w miejscowości Steklinek i Jackowo".
2. Określa się wysokość dotacji celowej dla Gminy w kwocie 306.800 zł. (słownie: trzysta sześć tysięcy
sześćset 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

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r.
poz. 730 i poz. 935.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r.
poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.
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UZASADNIENIE

Uchwałą intencyjną Nr XXI/127/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 września 2016 roku
wyrażono zgodę na współfinansowanie przez Powiat Toruński zadania inwestycyjnego
realizowanego jako zadanie własne Gminy Czernikowo. Kwota zabezpieczona przez Powiat to
306.800 zł .Gmina Czernikowo zakończyła realizację zadania i zwróciła się z prośbą o dokonanie
wzajemnych rozliczeń .
Na podstawie niniejszej Uchwały Zarząd Powiatu przygotuje umowę wskazując warunki
rozliczenia z gminą.
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