
UCHWAŁA NR XXXI/411/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny” 

Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 i 1378 ) oraz art.216 ust.2 pkt. 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie  zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny”. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu  Gminy Lubicz na 2021r. w wysokości  80 811 zł. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Lubicz. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w  § 
63 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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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 ww. ustawy mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom

samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Współfinansowanie budowy drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny ma na celu

zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi poprzez wydzielenie strefy dla pieszych i

rowerzystów.

Udział Gminy Lubicz stanowić będzie 40% wkładu własnego do projektu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski
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