
UCHWAŁA NR XXXVII/492/2017
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miasta Toruń

Na podstawie art.10 ust. 2 i art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), uchwala, się co następuje:

§ 1. Udziela się Gminie Miasta Toruń pomocy rzeczowej polegającej na opracowaniu dokumentacji 
projektowej budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym.

§ 2. Zadanie, o którym mowa w § 1, zostanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy Lubicz na 2017 rok, 
w wysokości 14 894.13 zł oraz ze środków Gminy Lubicz zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym na 
2018 rok, w wysokości 18.242.66 zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy 
Gminą Lubicz a Gminą Miasta Toruń. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.

§ 4. 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

Pomoc rzeczowa dla Gminy Miasta Toruń, o której mowa w niniejszej uchwale ma na celu wykonanie
dokumentacji projektowo – wykonawczej budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul.
Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym i dotyczy kwot przypadających proporcjonalnie na tę część dokumentacji,
która dotyczy terenu Gminy Miasta Toruń Środki finansowe na powyższe zadanie są zagwarantowane
w budżecie na 2017 roku i w Wieloletnim Planie Finansowym na rok 2018. Trasę planowanej drogi uzgodnili
przedstawiciele obu gmin, efektem czego będzie podpisanie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Lubicz
a Prezydentem Miasta Torunia. Zgodnie z treścią umowy, liderem zadania będzie Gmina Lubicz. Wybrany
wariant zaczyna swój bieg na terenie miasta Torunia a kończy w Lubiczu Dolnym. Droga będzie rozpoczynać
się przy ul. Szosa Lubicka w Toruniu (na wysokości salonu samochodowego) przez tereny leśne do ul. Leśny
Trakt i dalej przez wiadukt drogowy nad autostradą A1 do istniejącej ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym.
Rozpoczęcie prac projektowych nastąpi w bieżącym roku, skąd konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Szczegółowy podział finansowy zadania pomiędzy samorządami możliwy będzie po rozstrzygnięciu
przetargu na wykonanie dokumentacji i podpisaniu umowy na wykonawstwo robót drogowych. Podział ten
zostanie określony w umowie pomiędzy samorządami.
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