
UCHWAŁA NR L/650/22 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/512/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej 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 2022 r. 
poz. 559, 1005, 1079, 1561)  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. 2022 poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr  XXXVIII/512/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 3. 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 

 

Uchwałą Nr XXXVIII/512/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. Rada Gmina Lubicz zdecydowała 
o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na pokrycie odszkodowań 
za nieruchomości, nabyte pod pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 552 na podstawie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zadania pn. ,,Budowa chodnika od istniejącego 
chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie”. Wartość pomocy 
finansowej w 2022 r. miała wynosić 35.000,00 zł.  
 
Dnia 31.12.2021 r. Gmina Lubicz zawarła porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim 
w sprawie współdziałania dla budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 552 w Lubiczu 
Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie oraz w budżecie Gminy na rok 2022 
zarezerwowano kwotę 35 000,00 zł na pomoc finansową Województwu z tytułu wypłaty 
odszkodowań. 

Zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z porozumienia z Województwem, Gmina Lubicz podjęła 
działania w celu wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego 
zadania. W pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęła żadna 
oferta. W drugim i trzecim postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono po jednej ofercie, która 
znacząco przekraczała  środki jakie Gmina przeznaczyła na to zadania. Postępowania 
unieważniono. 

W konsekwencji wyżej opisanych okoliczności, mimo poczynionych starań, Gmina nie ma 
możliwości wykonania w 2022 r. dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa chodnika od 
istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie”, a co za tym 
idzie w 2022 roku nie nastąpi wypłata odszkodowań za nieruchomości, które miałyby być nabyte 
pod pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 552 na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dla zadania. 
Wobec zaistnienia powyższych uwarunkowań podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Zbigniew Barcikowski 
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