
UCHWAŁA NR XLI/545/22 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu w celu utrzymania drogi rowerowej 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 i 583) 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. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 oraz z 2022 r. poz. 583), uchwala się, 
co następuje:  

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na utrzymanie drogi rowerowej, biegnącej
przez odcinek leśny o długości 0,74 km w relacji miejscowości Złotoria – Grabowiec. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Gminy
Lubicz na 2022 r. w wysokości 1332 zł. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Toruńskim, a Gminą Lubicz. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Szczepański 
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UZASADNIENIE 

    W związku z rozbudową sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Lubicz konieczne jest bieżące 
utrzymanie istniejącej infrastruktury m.in. poprzez wykaszanie poboczy, obmiatanie liści, sprzątanie śmieci, 
przycinanie gałęzi czy odnawianie oznakowania pionowego i poziomego. Wobec tego Gmina Lubicz 
udziela pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na realizację celu utrzymania w należytym stanie 
odcinka ścieżki rowerowej o długości 0,74 km, biegnącego po odcinku leśnym w relacji miejscowości 
Złotoria – Grabowiec. Wartość pomocy finansowej udzielonej przez Gminę wynosi 1332,- zł. Niniejsza 
kwota została wyliczona w oparciu o zryczałtowany koszt roczny utrzymania 1 km dróg rowerowych 
wynoszący 1800,- zł brutto (0,74 km x 1800,-zł).     
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