
Uchwała nr XXXVIII/292/14 
Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 26 marca 2014r. 
      

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1404F 
(Wojcieszyce – Różanki)” 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 w zw. z art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art.216 ust.2 pkt 5 i art.220 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. 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 
odcinka drogi powiatowej nr 1404F (Wojcieszyce – Różanki)”. 
 
§2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1 zostanie udzielona ze środków budżetowych Gminy 
Kłodawa do wysokości 50 000 zł. 
 
§3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w porozumieniu 
zawartym pomiędzy Powiatem Gorzowskim a Gminą Kłodawa. 
 
§4. Do zawarcia porozumienia, o którym mowa w §3 upoważnia się Wójta Gminy Kłodawa. 
 
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 
  

     Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

                                                                               / Andrzej Legan / 

 

 

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

 Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm.), do właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał 
w sprawach współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 
Zgodnie z art.216 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych 
przepisach, a w szczególności na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu 
terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący tej jednostki. Uznając 
konieczność realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z remontem odcinka drogi 
powiatowej nr 1404F (Wojcieszyce – Różanki), Rada Gminy Kłodawa wyraża wolę współdziałania 
Gminy Kłodawa z Powiatem Gorzowskim w tym zakresie.  
Szacunkowa wartość w/w przedsięwzięcia wynosi 100 tys. zł. Przewidywany udział finansowy 
każdej ze stron w realizacji tego zadania wyniesie po 50% (tj. 50 tys. zł). 
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w porozumieniu zawartym 
pomiędzy Powiatem Gorzowskim a Gminą Kłodawa. 
 Mając powyższe na względzie, podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne. 


