
UCHWAŁA NR XVII/154/20 
RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Remont 
(nakładka) drogi powiatowej nr 1404F pomiędzy miejscowościami Wojcieszyce – Różanki, etap IV” 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 pkt 15 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Kłodawa pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 
Gorzowskiemu 
na zadanie pod nazwą „Remont (nakładka) drogi powiatowej nr 1404F pomiędzy miejscowościami 
Wojcieszyce – Różanki, etap IV” . 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Kłodawa 
w wysokości 
do 110.000,00 zł. 

§ 3. Szczegółowe warunki oraz zasady udzielenia dotacji zostaną ustalone w umowie zawartej między 
Powiatem Gorzowskim a Gminą Kłodawa. 

§ 4. Do zawarcia umowy, o której mowa w §3 upoważnia się Wójta Gminy Kłodawa. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa 

 
 

Andrzej Stanisław Korona 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym „Gminy, związki międzygminne oraz
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom
samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej”. Na podstawie 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
rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego”. Z kolei art. 220 ustawy o finansach publicznych
stanowi, że „1. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom
samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. 2. Podstawą
udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jest umowa. 3. Spory w zakresie zwrotu dotacji rozstrzygają
sądy powszechne.”

Powiat Gorzowski uznając konieczność realizacji zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej
1404F na odcinku Wojcieszyce – Różanki, wystąpił z propozycją zawarcia porozumienia na
współfinansowanie remontu nawierzchni drogi. W ramach zadania zostanie wykonany odcinek nakładki
asfaltowej od Różanek w kierunku Wojcieszyc (IV etap).
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