
UCHWAŁA NR XXXIX/244/2022 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

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

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 528) 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.1)), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/230/2022 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28.04.2022 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łysomice § 1 otrzymuje brzmienie jak 
w niniejszej uchwale: 

„§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w roku 2022 w formie dotacji celowej dla Gminy Łysomice 
na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez 
budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wytrębowice - Kowróz”.  

2. Określa się wysokość dotacji celowej dla projektu w kwocie 655.154 zł. (słownie: sześćset 
pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 00/100).”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
 
 

Paweł Polikowski 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236,  poz. 1535,  poz. 1773, poz. 1927, 
poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079. 
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UZASADNIENIE 

W rozdziale 60014-tranport i łączność wprowadzono do budżetu kwotę dotacji dla Gminy 
Łysomice w wysokości 610.000 zł na rok 2022 na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 
2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wytrębowice - Kowróz”. 
W związku z pismem Gminy z dnia 8.06.2022 r. w sprawie złożenia przez wykonawcę  kosztorysu 
różnicowego na roboty dodatkowe i zaniechane istnieje potrzeba zabezpieczenia dodatkowych 
środków na łączną kwotę 90.307 zł, z czego Powiat Toruński 45.154 zł. 
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