
UCHWAŁA NR XXVI/162/2021  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 27 maja 2021 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 2020 r. 
poz. 920) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz.305), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w roku 2021 w formie dotacji celowej dla Gminy Zławieś Wielka na 
realizację zadań bieżących o nazwie:  

1) „Zakup wyposażenia do remontowanego budynku harcówki w miejscowości Górsk” – 50.000 zł. 

2) „Prace budowlane w Szkole Podstawowej w miejscowości Siemoń w celu poprawy warunków lokalowych 
oddziału PPP w Chełmży” – 8.500 zł. 

2. Określa się wysokość dotacji celowej dla zadań w kwocie 58.500 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 
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UZASADNIENIE

„Zakup wyposażenia do remontowanego budynku harcówki w miejscowości Górsk”

Wnioski w sprawie udzielenia pomocy finansowej w oparciu o art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.poz.305) Gminie Zławieś Wielka złożył Wójt.
Kwota 50.000 zł przeznaczona będzie na wyposażenie harcówki w miejscowości Górsk.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Zławieś Wielka związane jest z
trwającym remontem budynku znajdującym się na terenie Szkoły w Górsku, przeznaczonym
docelowo na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego - Hufca Toruń. Harcerze działający bardzo
aktywnie nie tylko na terenie Miasta, ale również powiatu toruńskiego zyskają w ten sposób nową,
spełniającą wszelkie wymogi siedzibę. Dzięki wspólnej inicjatywie gminy, powiatu a także
samorządu województwa kujawsko-pomorskiego stworzona zostanie możliwość wypełniania w
godziwych warunkach ich statutowych zadań, a w niedalekiej przyszłości, po przeprowadzeniu
odpowiedniej, wewnętrznej procedury, będzie to również miejsce w którym zafunkcjonuje nowy,
powiatowy Hufiec, zrzeszający harcerzy z całego powiatu toruńskiego.

„Prace budowlane w Szkole Podstawowej w miejscowości Siemoń w celu poprawy warunków lokalowych
oddziału PPP w Chełmży”

Kwota 8.500 zł przeznaczona będzie na prace budowlane w Szkole Podstawowej w Siemoniu.
W budynku szkoły funkcjonowała będzie filia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w
Chełmży, która obecnie zajmuje pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy.
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