
UCHWAŁA NR IV/28/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Nieszawa w roku 2019

Na podstawie art.7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 995 z późn.zm.1))  oraz art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w roku 2019 w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Nieszawa na 
współfinansowanie  kosztów utrzymania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę.

2. Określa się wysokość dotacji celowej dla zadania  w kwocie 20.000 zł. (słownie :dwadzieścia 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

Paweł Polikowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, 
poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500.
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UZASADNIENIE

W dniu 12.12.2018 roku roku Urząd Miasta Nieszawa zwrócił się do Powiatu Toruńskiego z
prośbą o kontynuowanie współfinansowania kosztów utrzymania przeprawy promowej przez rzekę
Wisłę.
Kwota dotacji udzielana w latach ubiegłych na ww. zadnie wynosiła 10 000 zł.

Zarząd Powiatu Toruńskiego wnosi o kontynuowanie współpracy pomiędzy samorządami w
zakresie utrzymania przeprawy promowej stanowiącej atrakcję turystyczną regionu, jak i skrót
między Kujawami a Ziemią Dobrzyńską wysokości wnioskowanej t. j 20.000 zł.

W uzasadnieniu Gmina Miasta Nieszawa deklaruje wydłużenie okresu funkcjonowania przeprawy
jak i wskazuje na wzrost kosztów ,w tym osobowych.
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