
UCHWAŁA NR XXI/246/2016
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Toruńskiemu na budowę chodnika  o długości 300 m 
przy drodze powiatowej nr 2036 na odcinku Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi w m. Mierzynek

Na podstawie art. 10 ust.1 i 2 i art. 18 ust. 1 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 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę chodnika  przy drodze powiatowej nr 
2036 na odcinku Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi w m. Mierzynek o długości 300 m  i szer. 2m.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu  
na 2016 r. w wysokości 29.008 zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Toruńskim a  Gminą Lubicz.

§ 4. Traci moc uchwała nr XIV/146/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 października 2015 r.                     w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Toruńskiemu na budowę chodnika  przy drodze powiatowej nr 
2036 na odcinku Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi w m. Mierzynek o długości 300 m.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w  § 65 ust. 1 Statutu 
Gminy Lubicz.
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UZASADNIENIE

Budowany wspólnie z Powiatem Toruńskim chodnik ma służyć poprawie bezpieczeństwa ruchu

pieszych poruszających się po drodze powiatowej nr 2036 na odcinku Krobia-Mierzynek-Młyniec

Drugi w m. Mierzynek o długości 300 m. i szer. 2 m. Uchwałą XIV/146/2015 z dnia 22

października 2015 r. Rada Gminy Lubicz wyraziła wolę udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

Toruńskiemu na ten cel w kwocie 57.352 zł., stanowiącej 40% kosztów. W wyniku dokonanego

rozstrzygnięcia przetargu na budowę przedmiotowego chodnika, wartość robót jest niższa od

pierwotnie planowanej, w związku z czym udział finansowy Gminy Lubicz wynoszący 40%

kosztów stanowi kwotę 29.008 zł.
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