
UCHWAŁA NR XLIV/318/2018
RADY GMINY OBROWO

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Gminy Lubicz

Na podstawie art.  10 ust 2 i art. 18 ust 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( 
Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 220 ust. 1 i 2 i art. 216 ust 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Gmina Obrowo zobowiązuje się do zabezpieczenia środków finansowych w roku 2018 i 2019 w łącznej 
wysokości  349.350, 75 zł z przeznaczeniem na  udzielenie pomocy rzeczowej na rzecz Gminy Lubicz w postaci 
wykonania zadania inwestycyjnego na drodze gminnej nr ewidencyjny 216, co stanowi 70% planowanej wartości 
realizowanej inwestycji drogowej.  Ostateczna wartość dofinansowania ustalona po przeprowadzeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego będzie wynosiła 70% wartości realizowanej przez Gminę Obrowo inwestycji 
drogowej.

2. Pomoc rzeczowa, w formie wykonania robót inwestycyjnych, jest przeznaczona na przebudowę drogi 
gminnej Kopanino – Obory, nr ewidencyjny 216, na odcinku 750 metrów, w granicach administracyjnych Gminy 
Lubicz.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo.

2. Podstawą prawną udzielenia pomocy finansowej jest porozumienie zawarte między Gminą Obrowo a Gminą 
Lubicz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski
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Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu poprawę warunków bytowych mieszkańców gminy Obrowo
zamieszkujących osiedla posadowione na terenie wsi Kopanino, Obory.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Wójt Gminy Obrowo prowadził negocjacje z przedstawicielami
Gminy Lubicz, aby podjąć wspólne działania ukierunkowane na usprawnienie układu komunikacyjnego
i poprawę dojazdu do istniejącej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej głównie na terenie Gminy Obrowo.
W wyniku przejęcia części zadań Gminy Lubicz, Gmina Obrowo wykona roboty inwestycyjne polegające na
przystąpieniu do przebudowy wskazanego w treści uchwały odcinka drogi gminnej znajdującej się na działce
ewidencyjnej nr 216.

Id: 38B74B70-ACAF-4C2A-B0AA-112FA7B6DD2B. Podpisany Strona 1




