
UCHWAŁA NR V/33/2015
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 19 lutego 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu Chełmża

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 595 z późn. zm.1)) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Chełmża na dofinansowanie 
zadania o nazwie „Termomodernizacja związana z dociepleniem połaci dachowej w ramach zadania: „Remont 
PIMBP w Chełmży na potrzeby działalności kulturalnej" oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

2. Określa się wysokość dotacji celowej w kwocie 45 000 zł. (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych), w tym 
na:

a) termomodernizację budynku 30.000 zł,

b) zagospodarowanie terenów zielonych 15.000 zł.

3. Zadanie realizowane będzie w roku 2015.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Toruńskiego do zawarcia umowy, w której określone zostaną zasady 
przekazania i rozliczenia dotacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 
1072.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 
379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877.
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Uzasadnienie

W Budżecie Powiatu Toruńskiego na rok 2015 zaplanowano kwotę 45.000 zł na dokończenie prac 
budowlano- remontowych w budynku biblioteki publicznej w Chełmży wykonującej zadania Gminy Chełmża 
i Powiatu Toruńskiego. Z uwagi na to iż nieruchomość jak również grunty stanowią własność Gminy Miasta 
Chełmża udziela się pomocy finansowej tej Gminie. Zadania Powiatu Toruńskiego biblioteka wykonuje na 
podstawie odrębnego porozumienia.
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