UCHWAŁA NR XXIV.139.2016
RADY GMINY ZBÓJNO
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w formie dotacji celowej na
zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2236C Zbójno-Chrostkowo-Blinno na odcinku 2 811 mb w
km 0+395 do km 3+206”.
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 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. 1. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w formie dotacji celowej na
realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2236C Zbójno-Chrostkowo-Blinno na odcinku 2 811 mb
w km 0+395 do km 3+206” w kwocie 200 000,00 zł.
2. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona w 2016 r.
§ 2. Szczegółowe warunki i zasady udzielania pomocy finansowej oraz jej rozliczenia określone zostaną w
umowie zawartej pomiędzy Gminą Zbójno a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Pankiewicz

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379,
911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150
oraz z 2016 r. poz. 195.
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Uzasadnienie
1.Zgodnie z art. 220 Ustawy o finansach publicznych Rada Gminy może udzielić pomocy finansowej innym
jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie odrębnej uchwały. Celem udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu jest przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2236 ZbójnoChrostkowo-Blinno, która w chwili obecnej jest w bardzo złym stanie. Udzielenie wsparcia finansowego
Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu na wykonanie niniejszego zadania inwestycyjnego wynika z faktu, że
droga nr 2236 Zbójno-Chrostkowo-Blinno jest położona na terenie Gminy Zbójno i jest wykorzystywana
przede wszystkim przez mieszkańców naszej Gminy.
2.Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2236C Zbójno-ChrostkowoBlinno na odcinku 2 811 mb w km 0+395 do km 3+206” przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na
powyższej drodze oraz poprawi warunki poruszania się pojazdów mechanicznych.
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