
UCHWAŁA NR XXXIII/205/2021 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na zadanie pn. „Budowa odcinków chodnika w pasie drogowym 

dróg wojewódzkich nr 554 i 556” 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773,1927, 1981 i 2270) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającej na wykonaniu 
i przekazaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa odcinków 
chodnika w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 554 i 556”.  

2. Pomoc rzeczowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona w 2022 r. 

§ 2. Zadanie, o którym mowa w § 1, zostanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy Zbójno w roku 
2022 r. w wysokości 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100). 

§ 3. Szczegółowe warunki i zasady udzielania pomocy rzeczowej zostaną zawarte w porozumieniu 
zawartym pomiędzy Gminą Zbójno a Województwem Kujawsko-Pomorskim. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego        

 na zadanie pn. „Budowa odcinków chodnika w pasie drogowym 
dróg wojewódzkich nr 554 i 556” 

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. 

Zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 
1535, 1773) rada gminy może udzielić pomocy rzeczowej innym jednostkom samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnej uchwały. Celem udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu 
jest budowa odcinków chodnika w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 554 i 556, poprzez wykonanie 
dokumentacji projektowej na przedmiotowe chodniki. Udzielenie wsparcia rzeczowego Województwu 
Kujawsko-Pomorskiemu na wykonanie niniejszego zadania inwestycyjnego wynika z faktu, że na odcinkach 
dróg wojewódzkich nr 554 i 556 położonych na terenie Gminy Zbójno brak jest chodników. Budowa 
chodników przy drodze wykorzystywanej przede wszystkim przez mieszkańców Gminy Zbójno, poprawi 
bezpieczeństwo jego uczestników. 

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

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinków chodnika w pasie drogowym dróg 
wojewódzkich nr 554 i 556” przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na powyższej drodze, przede 
wszystkim poprawi warunki poruszania się. 

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

Nie dotyczy. 
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