
UCHWAŁA NR XXXVIII/513/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 r. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372, 1834)  oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 305, poz. 1535, poz. 1773 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Lubicz na rok 2022 pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, w postaci dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przygotowanie kompletnego wniosku o zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn. ,,Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 
552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie”. 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej oraz przeznaczenie określone zostaną w umowie 
zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lubicz. 

§ 3. Łączna wartość udzielonej pomocy rzeczowej wynosi 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące 
złotych). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 4. 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 

Niniejsza uchwała dotyczy udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w postaci dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przygotowanie kompletnego wniosku o 
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn. ,,Budowa chodnika od 
istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie”. Szacowana 
wartość przedmiotowej dokumentacji wynosi 32.000,00 zł. 

Środki na zadanie zabezpieczono w budżecie Gminy Lubicz na rok 2022. Zlecenie opracowania 
dokumentacji przez Gminę Lubicz nastąpi na podstawie porozumienia Gminy Lubicz z 
Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie współdziałania dla budowy chodnika w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 552 w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie. Ostateczny 
koszt wykonania dokumentacji dla zadania, określony zostanie po przeprowadzeniu przez Gminę 
Lubicz postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
dokumentacji.  

Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego w 
szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz komfortu życia mieszkańców na 
terenach gminy. Projektowany chodnik będzie służył głównie mieszkańcom Gminy Lubicz. 
Na podstawie art. 10. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 
2021 r., poz. 1372) Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać 
pomocy, w tym pomocy finansowej. 

Zgodnie z art. 220. ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 
poz. 305 z późn. zm.) - dalej u.f.p,  z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być 
udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej 
lub pomoc rzeczowa. Natomiast  zgodnie z art. art. 216 ust. 2 pkt 5 u.f.p.  w przypadku udzielenia 
pomocy rzeczowej dla jednostki samorządu terytorialnego wymagane jest podjęcie przez organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębnej uchwały określającej w/w pomoc. Ponadto 
zgodnie z art. art. 220 ust. 2 u.f.p. podstawą udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jest 
umowa.  

Wobec zaistnienia powyższych okoliczności i uwarunkowań prawnych podjęcie niniejszej uchwały 
jest zasadne. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Zbigniew Barcikowski 
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