
Uchwała Nr IX/43/2015 

Rady Gminy Świedziebnia 

z dnia 29 października 2015 r. 

 

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach programu wieloletniego 

pod nazwą  „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019” i udzielenia Gminie Skrwilno pomocy finansowej na zadanie 

pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120401C Kotowy - Kotowy od km 0+000 do km 

1+990”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 220 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885
1
) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Gmina Świedziebnia przystępuje wspólnie z Gminą Skrwilno do realizacji 

 projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120401C Kotowy - Kotowy od km 

 0+000 do km 1+990”. 

§ 2.  Postanawia się udzielić Gminie Skrwilno pomocy finansowej, w formie dotacji 

 celowej w kwocie 126 974,20 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy 

 dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote  20/100) z przeznaczeniem na projekt, 

 o którym mowa w § 1. 

 

§ 3 .  1 .  Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia 

  i  zasady  rozliczenia  środków,  określać  będzie  umowa,  która zostanie 

  zawarta pomiędzy Gminą Świedziebnia, a Gminą Skrwilno. 

 2. Do zawarcia umowy, o której mowa  w ust. 1, upoważnia się Wójta Gminy 

  Świedziebnia.  

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świedziebnia.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

             Przewodniczący Rady 

 

         (-) Jarosław Cyrankowski 

 

 

 

 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 

poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358. 

 



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym gminy, związki międzygminne  oraz stowarzyszenia jednostek samorządu 

terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź  innym  jednostkom  samorządu  

terytorialnego  udzielać  pomocy,  w  tym pomocy finansowej.  

Gmina Skrwilno  zamierza  realizować  inwestycję pn. „Przebudowa drogi 

gminnej Nr 120401C Kotowy - Kotowy od km 0+000 do km 1+990”.   

Podjęcie uchwały jest niezbędne celem udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Skrwilno  przystępującej do określonego w uchwale zadania. 

 

             Przewodniczący Rady 

 

         (-) Jarosław Cyrankowski 

 

 


