
PROJEKT

UCHWAŁA NR ……………..

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia ……………..

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-

Pomorskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 713 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019,

poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej z budżetu Gminy Izbica Kujawska w formie dotacji celowej

w kwocie 200 000,00 zł dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację
zadania  pn.  „Przebudowa  drogi  wojewódzkiej  nr  269  w  miejscowości  Izbica  Kujawska,

ul. Warszawska”.

§ 2. Szczegółowe warunki rozliczenia dotacji, wzajemne obowiązki i uprawnienia stron oraz zasady

finansowania zadania określi odrębna umowa zawarta pomiędzy Gminą a Powiatem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                     BURMISTRZ

                                                                                    Marek Dorabiała



Uzasadnienie do Uchwały ………….

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej       

z dnia …………….                              

Zgodnie  z  art.  10  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.

Realizacja inwestycji pod nazwą  „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 w miejscowości Izbica

Kujawska, ul. Warszawska” wstępnie została oszacowana na kwotę 1 500 000,00 zł PLN. Zgodnie

z ustaleniami  z  dnia  8  stycznia  2021  r.  pomiędzy przedstawicielami  Województwa  Kujawsko-

Pomorskiego a Gminą Izbica Kujawska całkowity udział Województwa wyniesie 1 300 000,00 zł

PLN a Gminy Izbica Kujawska 200 000,00 zł PLN. W przypadku rozstrzygnięć  przetargowych

przekraczających zabezpieczone środki samorząd Województwa i Gminy podejmą dalszą decyzję
co do możliwości realizacji zadania.

Środki finansowe na pomoc, o której mowa w  § 1 będą  stanowiły dotację  celową,  która będzie

podlegała rozliczeniu. Szczegółowe warunki rozliczenia dotacji, wzajemne obowiązki i 

uprawnienia  stron  oraz  zasady  finansowania  zadania  określi  umowa  zawarta  pomiędzy Gminą
Izbica Kujawska a Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 


