
UCHWAŁA NR XXXI/195/2021 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 4 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę 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 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920 z późn. zm.1)) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.2)), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/162/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Zławieś Wielka § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie 
jak w niniejszej uchwale: 

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

1) „Zakup wyposażenia do remontowanego budynku harcówki w miejscowości Górsk”– 28.400 zł. 

2) „Wydatki inwestycyjne –wykonanie instalacji gazowej wraz z kotłownią dla budynku harcówki 
w miejscowości Górsk” - 21.600 zł. 

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

§ 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. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773. 
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UZASADNIENIE

Wniosek w sprawie zmiany przeznaczenia 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) dla Gminy Zławieś Wielka
złożył Wójt.
Kwota 50.000 zł przeznaczona będzie na wyposażenie harcówki w miejscowości Górsk, w tym:
- zakupy wyposażenia- 28.400 zł,
- zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne polegające na wymianie instalacji gazowej wraz z kotłownią –
21.600 zł.
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