UCHWAŁA NR XV/127/16
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na
dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej numer
2108C Kowalewo Pomorskie - Okonin na odcinku ok km 0+000 do km 4+550"
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz.
446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.
U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877,
Dz. U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358,
poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U. z 2016 r., poz. 195) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2016 r. pomocy finansowej w formie dotacji
celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej numer 2108C
Kowalewo Pomorskie – Okonin na odcinku od km 0+000 do km 4+550” w kwocie 116.011,26 zł (słownie: sto
szesnaście tysięcy jedenaście złotych 26/100).
§ 2. Dotacja sfinansowana zostanie z dochodów własnych gminy.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1 określone zostaną w umowie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gminy, związki międzygminne oraz jednostki
samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać
pomocy, w tym pomocy finansowej. Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 pomoc finansowa dla innych jednostek
samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego.
Udzielenie pomocy finansowej w kwocie 116.011,26 zł umożliwi dofinansowanie w roku 2016 w
realizowanej przez Powiat Golubsko-Dobrzyński inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej numer
2108C Kowalewo Pomorskie – Okonin na odcinku od km 0+000 do km 4+550”, a tym samym wpłynie na
poprawę infrastruktury drogowej na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego.
Z uwagi na powyższe, wnosi się o podjęcie uchwały, która umożliwi udzielenie przedmiotowej
pomocy finansowej Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiego.
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