
UCHWAŁA NR XIV/98/2020 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 26 marca 2020 r. 

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

Na podstawie art.7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511 z późn.zm.1)) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w roku 2019 w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na realizację projektu o nazwie: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem 
przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", współfinansowanego 
z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa 5: Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Priorytet inwestycyjny: Infrastruktura 
drogowa. 

2. Określa się wysokość dotacji celowej dla projektu w kwocie 329.900 PLN 

(słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset 00/100 PLN). 

§ 2. Zarząd Powiatu Toruńskiego zrealizuje umowę określającą  zasady przekazania i rozliczenia dotacji 
celowej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
 
 

Paweł Polikowski 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649. 
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UZASADNIENIE

Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostanie przekazana na podstawie
wstępnego Porozumienia partnerskiego Nr IB-I-T.041.135.2017 z dnia 26 września 2017 roku i
umowę w sprawie zasad udzielenia dotacji a sposobu jej rozliczenia.
Projekt „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej
przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", współfinansowanego z Regionalnego
Programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
5: Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Priorytet inwestycyjny: Infrastruktura
drogowa, zakłada realizację dwóch równoległych etapów:
- budowa i uruchomienie promu,
- rozbudowa przyczółków i przebudowa układu drogowego po stronie Czarnowa i Solca
Kujawskiego.

Z przygotowanej na ten cel dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2019
w kwocie 345.382,50 zł., zrealizowano wydatki w kwocie 15.483 zł.

W piśmie Urzędu Marszałkowskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku (Nr IB-I-
T.433.1.10.2017) skierowanego do Zarządu Powiatu Toruńskiego wniesiono o ponowne
zabezpieczenie środków niewykorzystanych w roku 2019.
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