UCHWAŁA NR XX/127/2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Chełmża
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 Gminy Chełmża na
realizację zadań inwestycyjnych o nazwach:
1) Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki przy drodze powiatowej nr 2016C Kończewice Warszewice - 16.800 zł.,
2) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1638C w centrum miejscowości Drzonówko – 25.000 zł.
2. Określa się wysokość dotacji celowej dla zadań w wysokości 41.800 zł (słownie: czterdzieści jeden
tysięcy osiemset 00/100 zł).
§ 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 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

Dotacja dla Gminy Chełmża zwróciła się z wnioskiem w współfinansowanie zadań wynikających z
niniejszej Uchwały.
1. Łączna wartość zadania „Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki przy drodze
powiatowej nr 2016C Kończewice-Warszewic" aktualizacja dokumentacji technicznej i
studium wykonalności wynosi 972.050 zł. Zadanie w roku 2020 finansowane będzie przez
Powiat Toruński i Gminę Chełmża.
W roku 2021 zadanie finansowane będzie przy udziale środków ZIT, Gminy i Powiatu
w proponowanym przez Gminę modelu finansowania:
1) rok 2020 – 28.000 zł.,
2) rok 2021 – 944.050 zł. w tym:
- ZIT- 261.124 zł.,
- Powiat Toruński 409.756 zł.,
- Gmina Chełmża – 273.170 zł..
2. Łączna wartość zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1638C w centrum
miejscowości Drzonówko” – przygotowanie dokumentacji technicznej wynosi 50.000 zł.

Id: 6D5BCCBD-CE79-4315-A479-EC937079D2E6. Podpisany

Strona 2

