
UCHWAŁA NR XXVI/225/2021 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu 

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 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2039C Zębowo – Zębówiec w km od 0+0000 do 2+050 na dł. 2,050 km”. 

2. Pomoc finansowa w wysokości 241.230zł. (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy dwieście 
trzydzieści złotych 00/100) zostanie udzielona w 2021 roku w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Obrowo na rok 2021. 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną 
w odrębnej umowie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, gminy, związki gminne 
oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom 
samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. 

Rada Gminy Obrowo uznaje za celowe przekazanie pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na 
zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2039C Zębowo – Zębówiec w km od 0+0000 do 2+050 na dł. 
2,050 km”. Udzielenie pomocy finansowej wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy 
Obrowo. 

Zadanie to Powiat Toruński realizuje w 2021 roku
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