
UCHWAŁA NR XV/142/16
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grudziądzkiemu w formie dotacji celowej na remont 
drogi powiatowej Nr 1418C Zielnowo – Gawłowice w miejscowości Zielnowo - etap II.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się udzielić Powiatowi Grudziądzkiemu pomocy finansowej w 2016 roku w formie dotacji 
celowej w wysokości 90.000,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na remont 
drogi powiatowej Nr 1418C Zielnowo – Gawłowice w miejscowości Zielnowo - etap II. 

§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji o której 
mowa w § 1, określi odrębna umowa pomiędzy Powiatem Grudziądzkim a Gminą Miastem i Gminą Radzyń 
Chełmiński. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy. 

§ 3. Dotacja sfinansowana zostanie z dochodów własnych gminy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jan Michaliszyn
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Uzasadnienie

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

 Przepis art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa, że z budżetu jednostek 
samorządu terytorialnego może być udzielona dotacja celowa lub pomoc rzeczowa innym jednostkom 
samorządu terytorialnego. 

 W związku z poprawą życia, komunikacji oraz bezpieczeństwa mieszkańców wsi Zielnowo planuje się 
wykonanie remontu drugiej części drogi powiatowej Nr 1418C Zielnowo - Gawłowice na podstawie złożonego 
przez Powiat Grudziądzki wniosku o dofinansowanie w formie dotacji celowej. 

 Konieczność wykonania tej drogi była przedmiotem dyskusji na zebraniach wiejskich i uzyskała akceptację 
jej mieszkańców. 

 Wykonanie zadania polepszy komunikację mieszkańców wsi Zielnowo i Gawłowice w kierunku Grudziądza.
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