UCHWAŁA NR XLIX/652/2018
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Lubicz z Powiatem
Toruńskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C TurznoGronowo na długości 4,206 km"
Na podstawie art.10 ust.1 i 2, art.18 ust.1 i 2 pkt 9e i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Lubicz z Powiatem
Toruńskim przy realizacji przez Powiat zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C
Turzno-Gronowo na długości 4,206 km" będącego zadaniem własnym Powiatu Toruńskiego.
2. Gmina Lubicz zobowiązuje się do zabezpieczenia środków finansowych w roku 2019 w łącznej wysokości
299 670 zł, co stanowi 10,41% planowanej wartości realizowanej inwestycji drogowej na terenie Gminy Lubicz
i 40% od wkładu własnego realizowanej inwestycji chodnikowej. Ostateczna kwota dofinansowania ustalona po
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie wynosiła 10,41% wartości
realizowanej inwestycji drogowej na terenie Gminy Lubicz i 40% od wkładu własnego realizowanej inwestycji
chodnikowej.
3. Określenie zasad współdziałania przy realizacji zadania, o którym mowa w ust.1 nastąpi na podstawie
porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Lubicz, regulującego szczegółowe zasady
współpracy i wzajemne rozliczenia finansowe.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/647/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr
2030C Turzno-Gronowo na długości 4,206 km".
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 65 ust.1 Statutu
Gminy Lubicz.

Przewodniczący Rady Gminy
Hanna Anzel
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym wykonywanie zadań
publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na mocy art.10
ust.2 w/w ustawy mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać
pomocy, w tym pomocy finansowej.
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