
UCHWAŁA NR XX/118/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Obrowo

Na podstawie art.7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
814) oraz art. 212, art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w roku 2017 w formie dotacji celowej dla Gminy Obrowo na 
współfinansowanie zadań inwestycyjnych gminnych o nazwie:

„Przebudowa drogi gminnej Nr G101023C w miejscowości Głogowo ul. Młodzieżowa” oraz

„Przebudowa drogi gminnej Nr G101024C w miejscowości Głogowo ul. Olszynowa”.

2. Określa się wysokość dotacji celowej dla zadania :"Przebudowa drogi gminnej Nr G101023C w 
miejscowości Głogowo ul. Młodzieżowa"  w kwocie 244.400 zł. (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące 
czterysta 00/100)

oraz dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr G101024C w miejscowości Głogowo ul. Olszynowa" w 
kwocie 262.220 zł ( słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia  00/100).

§ 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. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 
379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz 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 i poz. 2150, oraz z 2016 r. poz. 195.
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Uzasadnienie

W związku z ogłoszonym przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego naborem wniosków na rok 2017 w 
ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020, Wójt Gminy 
Obrowo przygotowuje wniosek o dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr G101023C w 
miejscowości Głogowo ul. Młodzieżowa" i zwrócił  się z prośbą do Powiatu Toruńskiego o partycypację w 
kosztach przedmiotowej inwestycji na poziomie co najmniej 26% wartości zadania szacowanego na poziomie 
940.000zł.Kwota dofinansowania wynosi 244.400 zł .

Wsparcie finansowe ze strony Powiatu Toruńskiego jest niezbędne do uzyskania  lepszej  oceny 
merytorycznej przedmiotowego wniosku w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego w 
działaniach na rzecz rozwoju i modernizacji lokalnej infrastruktury drogowej.

Gmina Obrowo w roku 2017 planuje również realizację zadania pn."Przebudowa drogi gminnej Nr 
G101024C w miejscowości Głogowo ul. Olszynowa". Droga ta łączy drogę powiatową z drogą krajową. Mając 
na wadze rozwój Gminy Obrowo jak również  Powiatu Toruńskiego Wójt Gminy Obrowo zwrócił się z prośbą 
o partycypację w kosztach przedmiotowej inwestycji. Szacunkowa wartość zadania wynosi 475.037,14zł. 
Proponowane dofinansowanie zadania ze środków Powiatu Toruńskiego wynosi 262.220zł ( co stanowi poziom 
55,20 %).
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