
UCHWAŁA NR XXXIII/303/2021 
RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/241/2021 z dnia 24 marca 2021 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1404F 

(ul. Niepodległości) w m. Różanki , etap I”. 

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 2021r. poz. 1372 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 2021r. poz. 305), uchwala się co następuje: 

§ 1. Zmienia się § 2 uchwały nr XXVI/241/2021 z dnia 24 marca 2021, który otrzymuje brzmienie : 

„§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy 
Kłodawaw wysokości nie większej niż 345 000,00 zł.”. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

§ 4. 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 uznał konieczność realizacji zadania polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi 
powiatowej nr 1404F                ul. Niepodległości w miejscowości Różanki. Zadanie obejmuje 
przygotowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane                    i nadzór inwestorski. 

Za przygotowanie, realizacje i rozliczenie zadania odpowiedzialny będzie Powiat Gorzowski. Zgodnie 
z uzyskaną ofertą                           w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
kwota niezbędna na realizację robót budowlanych wynosi 682.714,89 zł/ brutto. Do kosztu realizacji 
zadania należy dodać koszt dokumentacji projektowej i nadzór inwestorski. Na potrzeby wzajemnego 
rozliczenia koszty poniesione w ramach zadania zostaną podzielone w następujący sposób: 

Szacunkowy całkowity koszt realizacji zadania wynosi 690.000,00 zł, w tym: 

- kwota wkładu własnego Powiatu Gorzowskiego do 345.000,00zł , 

- kwota wkładu własnego pochodząca ze środków Gminy Kłodawa do 345.000,00zł, która zostanie 
przekazana Powiatowi Gorzowskiemu w formie dotacji celowej. 

Zadanie zostanie  zrealizowane w 2021 roku. 
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