
 

UCHWAŁA Nr   LXXI/440/22 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia  20 grudnia  2022 r. 

 

w sprawie udzielenia Powiatowi Toruńskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi 

powiatowej Nr 2019C Chełmża – Brąchnowo -Pigża w km 4+237 – 4+433  polegająca na 

poprawie  bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla 

pieszych w m. Brąchnówko poprzez budowę przejścia. 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561), art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634; 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) 

uchwala się, co następuje: 

 

      § 1. Udzielić Powiatowi Toruńskiemu z budżetu Gminy Chełmża pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej w wysokości 21 190,23 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto 

dziewięćdziesiąt złotych 23/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów  na 

przebudowę drogi powiatowej Nr 2019 C Chełmża – Brąchnowo -Pigża w km 4+237 -  

4+433 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla 

pieszych w m. Brąchnówko poprzez budowę przejścia. 

     

     § 2. Upoważnia się Wójta Gminy Chełmża do zawarcia umowy w imieniu Gminy 

Chełmża dotyczącej przekazania i rozliczenia dotacji celowej na przebudowę drogi. 

 

     § 3. Dotacja sfinansowana zostanie z dochodów własnych gminy. 

 

      § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



 

U Z A S A D N I E N I E 

 

 

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

mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w 

tym pomocy finansowej. 

    Powiat Toruński planuje w 2022 r. wykonanie zadania przebudowy drogi powiatowej Nr 

2019C Chełmża – Brąchnowo -Pigża w km 4+237 – 4+433  w celu poprawy  bezpieczeństwa 

ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Brąchnówko poprzez 

budowę przejścia. 

Wykonanie przebudowy drogi poprawi warunki bezpieczeństwa mieszkańców  

Gminy Chełmża i użytkowników drogi. 

    Mając powyższe na uwadze uzasadnione jest udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 

Toruńskiemu i podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu. 

 

 

 


