
UCHWAŁA NR XXXIV/306/2022 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 7 czerwca 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

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 2022r. poz. 559 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 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Udziela się pomocy rzeczowej o wartości 61.500zł. (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 
złotych 00/100) dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania pn.”Poprawa 
bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich DW258 poprzez budowę chodnika wraz z przejściem dla pieszych 
i doświetleniem w m. Osiek nad Wisłą”. 

2. Udziela się pomocy rzeczowej o wartości 24.600zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych 
00/100) dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania pn.”Poprawa bezpieczeństwa na 
drogach wojewódzkich DW258 poprzez budowę doświetlenia przejść dla pieszych w m. Osiek nad Wisłą (1 
przejście) oraz Obrowo (2 przejścia)”. 

3. Pomoc rzeczowa w postaci opracowania dokumentacji projektowej dla zadań wymienionych 
w ust. 1 i ust. 2 o łącznej wartości 86.100zł. (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych 00/100) zostanie 
udzielona ze środków budżetu Gminy Obrowo w 2022 roku. 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną 
w odrębnym porozumieniu. 

§ 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 Województwu Kujawsko – 
Pomorskiemu na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich DW 258 poprzez budowę 
chodnika wraz z przejściem dla pieszych i doświetleniem w m. Osiek nad Wisłą” oraz zadanie „Poprawa 
bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich DW 258 poprzez budowę doświetlenia przejść dla pieszych w m. 
Osiek nad Wisłą (1 przejście) oraz Obrowo (2 przejścia). 

Udzielenie pomocy finansowej wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Obrowo. 
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