
UCHWAŁA NR XXIX/176/2021 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Chełmża 

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920 późn. zm.1)) 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. W Uchwale Nr XXV/153/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Chełmża  § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w roku 2021w formie dotacji celowej dla Gminy Chełmża na 
realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: „Poprawa bezpieczeństwa oraz wsparcie niskoemisyjnego 
transportu drogowego poprzez rozbudowę drogi polegającą na budowie ścieżki rowerowej przy drodze 
powiatowej nr 2016 C Kończewice - Warszewice”. 

2. Określa się wysokość dotacji celowej dla projektu w kwocie 659.000 zł. (słownie: sześćset 
pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100).”. 

§ 2. 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 2021 r. poz. 1038. 
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UZASADNIENIE

W rozdziale 60014 - tranport i łączność wprowadzono do budżetu kwotę dotacji dla Gminy
Chełmża w wysokości 426.556 zł na rok 2021 na zadanie: „Rozbudowa drogi polegająca na
budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C Kończewice - Warszewice”.
Z informacji przedłożonej przez Gminę pełna nazwa zadania brzmi: „Poprawa bezpieczeństwa oraz
wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez rozbudowę drogi polegającą na budowie
ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C Kończewice - Warszewice”.
Jednocześnie w wyniku zakończonej procedury zamówienia publicznego Gmina przedstawiła
następujący montaż finansowy.
Kwota zadania po przetargu: 1.212.600,86 zł
Szacowany koszt wykupu gruntów: 126.000,00 zł
Koszt nadzoru inwestorskiego: 18.500,00 zł (branża mostowa, drogowa, telekomunikacyjna)
Promocja projektu: 2.500,00 zł
Całkowity koszt łącznie: 1.359.600,86 zł
Dotacja z ZIT: 261.268,00 zł
Wkład partnerów: 1.098.332,86 zł
Powiat Toruński 60 %: 658.999.77 zł
Gminy 40 %: 439.333,15 zł
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