
UCHWAŁA NR XXVI/166/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Zławieś Wielka

Na podstawie art.7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2016r. 
poz.814 z późn. zm.1))  oraz art. 212, art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w roku 2017 w formie dotacji celowej dla Gminy Zławieś Wielka na 
współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie:

„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Przysieku”.

2. Określa się wysokość dotacji celowej dla Gminy na poziomie 361.744,14 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt 
jeden tysięcy siedemset czterdzieści cztery 14/100).

§ 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 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.
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UZASADNIENIE

W oparciu o Uchwałę intencyjną Nr XXIII/143/2016 Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie woli udzielenia pomocy finansowej roku 2017 na zadanie
inwestycyjne na terenie Gminy Zławieś Wielka o nawie „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem
sanitarnym w Przysieku”, uzgodniono wielkość niezbędnej do realizacji tego zadania dotacji
celowej ze strony powiatu.

Wysokość dotacji została skorygowana z kwoty 577.050 zł do kwoty 361.744,14 zł.
Realizowane zadanie inwestycyjne z zakresu budowy obiektów sportowych na terenie

powiatu są pomocne przy wykonywaniu zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w
zakresie kultury fizycznej zapisanych w katalogu zadań powiatowych w ustawie z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym.
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