UCHWAŁA NR XXVI/183/2017
RADY GMINY OBROWO
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na współfinansowanie zadania
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka - Szembekowo - Łążynek w km 0+000 ÷ 4+757km na
łącznej dł. 4,757km"
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 z 2017r. poz. 191) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na współfinansowanie zadania "Przebudowa
drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka - Szembekowo - Łążynek w km 0+000 ÷ 4+757 km na łącznej dł.
4,757km"
2. Pomoc finansowa w wysokości 677.002,86zł. (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa złote
86/100) zostanie udzielona w 2017 roku w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Obrowo.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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.
Uchwałą Nr XIX/124/2016 z dnia 6 września 2016r. Rada Gminy Obrowo wyraziła zgodę na dofinansowanie
powyższego zadania. Po rozstrzygnięciach przetargowych całkowity koszt inwestycji wynosi 2.637.330,97zł.
przy udziale Gminy 677.002,86zł. co stanowi 25,67% wartości inwestycji.
W ramach tego zadania wykonana zastanie przebudowa drogi na odcinku 4,757km oraz budowa chodnika
o długości 1556mb.
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