
               Uchwała Nr XXXIII / 255 /13   

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 27 listopada 2013 r. 

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie 

inwestycyjne pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1409F na odcinku Kłodawa  

- Chwalęcice”. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5  

oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., 

poz. 885 ze zm.),    

   Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Kłodawa pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu  

w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą 

„Remont drogi powiatowej nr 1409F na odcinku Kłodawa - Chwalęcicie”. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy 

Kłodawa do wysokości 525.000 zł. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie 

zawartej pomiędzy Powiatem Gorzowskim a Gminą Kłodawa. 

§ 4. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Kłodawa. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXX/229/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 21 czerwca 2013 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie inwestycyjne 

pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1409F na odcinku Kłodawa – Chwalęcice”. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Kłodawa. 

  

     Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

                                                                                           / Andrzej Legan / 

 

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

         Rada Gminy Kłodawa Uchwałą Nr XXIII/177/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. wyraziła 

wolę udzielenia pomocy dla Powiatu Gorzowskiego w 2013 roku w zakresie remontu drogi 

powiatowej nr 1409F na odcinku Kłodawa - Chwalęcice. 

Inwestycja realizowana jest przez Powiat Gorzowski ze środków Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg lokalnych 50% wartości inwestycji, ze środków Powiatu Gorzowskiego  

25% wartości inwestycji i ze środków Gminy Kłodawa 25% wartości inwestycji. 


