
UCHWAŁA NR VII/41/2019
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 7 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego                         
w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej               

Nr 556 Ostrowite – Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11 + 100 do km 12 + 759 o długości 1,659 km”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.1)), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej 
na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite – Zbójno w miejscowości Zbójno 
od km 11 + 100 do km 12 + 759 o długości 1,659 km” w kwocie 25 000,00 zł.

2. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1 zostanie udzielona w 2019 r.

§ 2. Szczegółowe zasady rozliczenia dotacji, o której mowa w § 1 zostaną określone w umowie zawartej 
z wnioskodawcą.

§ 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 ustały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, 
poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2 500, Dz. U. z 2019 r., poz. 303, poz. 326 i poz. 534
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej
Nr 556 Ostrowite – Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11 + 100 do km 12 + 759 o długości
1,659 km”.

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego
w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym
a projektowanym stanem prawnym:

Województwo Kujawsko-Pomorskie w 2017 r. otrzymało od Gminy Zbójno dotację na
realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite – Zbójno
w miejscowości Zbójno od km 11 + 100 do km 12 + 759 o długości 1,659 km” w zakresie budowy
kanalizacji deszczowej i pokrycia kosztów wykupów gruntów związanych z przedmiotową inwestycją
w kwocie 1 500 000,00 zł. W związku z opóźnieniami w wykonaniu robót budowlanych część dotacji
w wysokości 441 406,15 zł nie została wykorzystana do końca 2017 r. i zwrócona przez Dotowanego na
konto Dotującego. Pismem z dnia 05.02.2018 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie zwróciło się z prośbą
o udzielenie pomocy finansowej w roku 2018 na dokończenie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite – Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11 + 100 do km 12 +
759 o długości 1,659 km” w wysokości 441 406,16 zł. W związku z niezakończeniem procedur wykupu
gruntów w dniu 31.12.2018 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie zwróciło niewykorzystaną dotację
w kwocie 83 758,50 zł. Pismem z dnia 05.04.2019 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie zwróciło się
z prośbą o ponowne udzielenie dotacji z przeznaczeniem na wykup gruntów w kwocie 25 000,00 zł.

Zgodnie z § 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych gminy, związki
międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym
jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

2. Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym
w szczególności skutków finansowych:

Wejście w życie uchwały umożliwi Wójtowi zawarcie z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowy,
na mocy której przekazana zostanie mu na rachunek dotacja w wysokości 25 000,00 zł (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli
obowiązek taki wynika z przepisów prawa:

Nie dotyczy.
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