
UCHWAŁA NR XXXII/210/2021 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 14 grudnia 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 (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. Udziela się pomocy finansowej w roku 2021 w formie dotacji celowej dla Gminy Zławieś Wielka na 
realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka – 
etap I”. 

§ 2. Określa się wysokość dotacji celowej dla zadania w kwocie 37.936 zł. 

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć 00/100). 

§ 3. Zarząd Powiatu Toruńskiego zrealizuje umowę określającą  zasady przekazania i rozliczenia dotacji 
celowej. 

§ 4. 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 i poz. 1834. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7A6E6F60-A23B-40B9-9F57-6E541F1C4B28. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

Wniosek w sprawie pomocy finansowej w oparciu o art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) dla Gminy Zławieś Wielka w dniu
26.10.2021 r. złożył Wójt. Kwota 37.936 zł przeznaczona będzie na współfinansowanie w kosztach
inwestycji budowy ścieżki rowerowej na odcinku położonym w lesie na działkach 3160/6, 279/79 i 287 w
obrębie ewidencyjnym Stary Toruń. Realizowany odcinek ścieżki rowerowej połączy Gminę Zławieś
Wielka z Miastem Toruń.
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