UCHWAŁA NR XX/124/2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa KujawskoPomorskiego
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 920) 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.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w roku 2020 w formie dotacji celowej dla Województwa KujawskoPomorskiego na realizację projektów o nazwie:
1) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na
wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa",
2) „Droga rowerowa Nawra - Kończewice - Chelmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki Sierakowo (13,15 km)”,
3) „Droga rowerowa Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny (7,5 km)”,
4) „Droga rowerowa Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice (7 km)”.
2. Określa się wysokość dotacji celowej dla projektów w kwocie 498.230 zł. (słownie: czterysta
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści 00/100 zł.).
§ 2. Zarząd Powiatu Toruńskiego zrealizuje umowy określające 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 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r.
poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskiem Województwa Kujawsko- Pomorskiego w zmianach budżetowych na dzień
28 sierpień 2020 r. przyjęto korektę harmonogramu realizacji projektów dot. dróg dla rowerów
wg. poniższej tabeli.
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia
mieszkańców oraz wsparcie
niskoemisyjnego transportu drogowego
poprzez wybudowanie dróg dla rowerów:

2020 r.

2021 r.

Razem

I. Droga rowerowa Nawra – Kończewice –
Chełmża – Zalesie – Kiełbasin - Mlewo –
Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo (13,15
km),

63 025,19

633 355,31

696 380,50

II. Droga rowerowa Złotoria – Nowa Wieś –
Lubicz Górny (7,5 km),

40 628,85

374 571,40

415 200,25

III. Droga rowerowa Toruń – Mała
Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice
(7 km)

64 675,10

216 185,33

280 860,43

razem dotacja

168 329,14

1 224 112,04

1 392 441,18

Zgodnie z przyjętą korektą dla w. w projektów przyjmuje się na rok 2020 kwotę dotacji w
wysokości 168.330 zł.
Jednocześnie w 2020 r. przekazywana będzie dotacja na projekt „Przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i
Czarnowa" – 329.900 zł.
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