
 

UCHWAŁA Nr LXXIV/467/23              

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 27 lutego  2023 r. 

 

w sprawie udzielenia Powiatowi Toruńskiemu pomocy finansowej na „Rozbudowę drogi 

powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróz od km0+000 do km 1+887 ”. 

 

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

(Dz.U. z 2023 r. poz.40), 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 89 588,82 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy 

pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 82/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie części 

kosztów zadania „Rozbudowy drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróz  

od km0+000 do km 1+887”. 

 

     § 2.Warunki przekazania i rozliczenia dotacji celowej na rozbudowę drogi określi 

umowa. 

 

     § 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 2023 r. wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 

nr 2020C Brąchnowo – Kowróz od km 0+000 do km1+887” za kwotę 5 000 000,00. Zadanie 

będzie realizowane przez Powiat z udziałem dofinansowania przez RFRD – 2 500 000 zł, 

Udział Powiatu 1 950 000,00 zł, udział Gminy Łysomice 58 566,16 zł, udział Gminy 

Chełmża – 89 588,82 zł, udział Gminy Łubianka 401 845,02 zł. 

    Mając powyższe na uwadze uzasadnione jest udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 

Toruńskiemu i podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu. 

 

 

 


